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JEGYZŐKÖNYV  
 

 
Szám: 16/2013.  
 
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 25-én     
18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak: 
Szalczer György polgármester 
Völfinger Béla alpolgármester 
Léhner Ilona képviselő 
Horváth József képviselő 
Ilkó Sándor képviselő   
Kuti Károlyné képviselő 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
Távol maradt: Forsthoffer István képviselő 
 
                       
A polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 
megjelent 6 fő, távol maradt 1 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. 
Javaslatot tett az ülés napirendjére: 
 

N a p i r e n d  
 

 
1./ Beszámoló Pápateszér község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett  
     intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
     Előadó: Varga Csaba r.ftörm. körzeti megbízott 
 
2./ Belső ellenőrzési terv jóváhagyása 2014. évre 
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
3./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak   
     Veszprém Megyei Kormányhivatal általi meghatározásához vélemény adása  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
4./ Helyi választási bizottságba új tagok választása 
     Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
5./ Falugyűlés összehívása 
      Előadó: Szalczer György polgármester 
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6./ Vegyes ügyek  
     Előadó: Szalczer György  polgármester 
 
 
Z á r t   ülésen: 
 
1./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatokról  
     Előadó: Szalczer György polgármester  

     
      2./ Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részvétel 
           Szalczer György polgármester 

 
      3./ Pápateszér Községért Kitüntetések adományozása 
           Előadó: Szalczer György polgármester 

 
4./ Szociális kérelmek elbírálása 
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Beszámoló Pápateszér község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett  
     intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
     Előadó: Varga Csaba r.ftörm. körzeti megbízott 
 
Előadó írásbeli beszámolóját Szalczer György polgármester ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester elmondta, hogy jó a kapcsolat a körzeti megbízott csoporttal. 
Rendszeresen járnak a településen, a felderítési arány elfogadható. Szerencsésen alakult a 
bűncselekmények súlya szerinti osztás is. Javasolta, hogy a beszámolót fogadják el. Kérte a 
testület döntését.  

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 

77/2013. (XI. 25.) határozat  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Pápateszér község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság  
érdekében  tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos   
feladatokról  szóló beszámolót elfogadta.  
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2./ Belső ellenőrzési terv jóváhagyása 2014. évre 
     Előadó: Szalczer György polgármester 

 
 

Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Szalczer György polgármester javasolta, hogy a 2014. évi belső ellenőrzési tervet fogadják el. 
Kérte a testület döntését.  

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
 

      78/2013. (XI. 25.) határozat  
 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi belső 
ellenőrzési tervet  – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése szerint   j ó v á h a g y j a.  
 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2014. évi ellenőrzési tervet a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 8500 Pápa, Pálos tér 2. 
címére a munkaszervezeti feladatot ellátó jegyző részére küldje meg.  
 

Határidő: azonnal  
Felelős:   Fehér Mária 
                címzetes főjegyző 

 
 
3./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak   
     Veszprém Megyei Kormányhivatal általi meghatározásához vélemény adása  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy Bakonytamásiból a tanulók többsége nem a kötelező 
felvételt biztosító általános iskolába jár, hanem Veszprémvarsányba. 
 
Völfinger Béla alpolgármester elmondta, hogy szívesen fogadják a pápateszéri iskolában a 
bakonytamási és gici tanulókat is. Bakonytamási Község Önkormányzata tulajdonostárs is az 
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iskola épületében.  
 
Szalczer György polgármester javasolta, hogy a véleményt a határozati javaslatban foglaltak 
szerint fogalmazzák meg. Kérte a testület döntését.  

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
 

      79/2013. (XI. 25.) határozat  
 
                        PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete           
                        nem ért egyet  a Veszprém Megyei Kormányhivatal által meghatározott 
                        kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatáraival: 
                        nem látja indokoltnak, hogy a szomszédos  Bakonytamási és Gic, a két  
                        Veszprém megyei település részére a Győr-Moson-Sopron megyei  
                        Sokorópátkai Általános Iskolát jelölték ki.  A Pápateszéri Általános  
                        Iskolában biztosítottak számukra a szükséges személyi és tárgyi feltételek.  
 
                        Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Veszprém Megyei  Kormányhivatal  
                        Oktatási Főosztályát értesítse. 

 
                       Határidő: 2013. november 29.  
                       Felelős:   Szalczer György 
                                       polgármester 
 
 
 
4./ Helyi választási bizottságba új tagok választása 
     Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
Előadó mint a helyi választási iroda vezetője tájékoztatta a képviselőket, hogy a helyi választási 
bizottság tagjainak adatait fel kell tölteni a helyi választási irodának a választási ügyviteli 
rendszerbe. A bizottság tagjai közül két fő lemondott tisztségéről. Helyükre egy póttagot tud 
kijelölni (Hoffmanné Bóka Erzsébet), a másik póttag (Bókáné Klauz Erzsébet) összeférhetetlen, 
ezért szükséges egy új tagot és két póttagot választani.  
Javasolta, hogy Hanich Ildikót a HVB  tagjának, Esztergominé Major Tímeát és Valler Tibornét 
póttagnakválassza meg a testület.  
 
Szalczer György polgármester javasolta, hogy a helyi választási iroda vezetője által javasolt 
HVB tagot és póttagokat válasszák meg. Kérte a testület döntését.  

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
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      80/2013. (XI. 25.) határozat  

 
                        PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
                        a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § 
                        (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
                        HANICH ILDIKÓ pápateszéri lakost a  Helyi Választási Bizottság 
                        tagjának, 
                        ESZTERGOMINÉ MAJOR TÍMEA és 
                        VALLER TIBORNÉ pápateszéri lakosokat a Helyi Választái 
                        Bizottság póttagjának megválasztotta.  
 
     
5./ Falugyűlés összehívása 
      Előadó: Szalczer György polgármester 
 
 
Előadó javasolta a képviselő-testületnek, hogy a közmeghallgatással egybekötött falugyűlést 
2013. december 11-én 18 órakor tartsák meg a községházán. Javasolta, hogy a következő 
napirendeket tárgyalják meg:  

 
1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról és a 2014. évi költségvetési  

koncepcióról 
Előadó: Szalczer György polgármester 
 

2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 
Előadó: Szalczer György polgármester 
 

3./ Közmeghallgatás 
 
 
 

A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 
 
2./ Vegyes ügyek  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
       

- Ügyvédi díj vállalása 
  Előadó: Szalczer György polgármester 
 

Előadó kérte a testület döntését, hogy a már második éve húzódó, Márton Lajos 
pápateszéri lakos által Pápateszér Község Polgármestere ellen indított per ügyvédi 
költségeit az önkormányzat viselje. Az ügyvéd kérte továbbá a képviselő-testület 
állásfoglalását arról, hogy a szakértő által megállapított 60.000 Ft értéket elfogadja.  
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:    
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      81/2013. (XI. 25.) határozat  
 
                        PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
                        Márton Lajos pápateszéri lakos által Pápateszér Község 
                        Polgármestere ellen indított bírósági per ügyvédi költségeit 
                        viseli.  
                        A szakértő által megállapított 67.800 Ft kárértéket elfogadja 
                       Felkéri a polgármestert, hogy erről Baliné Dr. Takács Katalin 
                       ügyvédet értesítse.  
 
                       Határidő: azonnal 
                       Felelős:   Szalczer György 
                                       polgármester 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19 órakor bezárta, a tanácskozást zárt 
ülésen folytatja.  
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                                  Szalczer György 
címzetes főjegyző                                                                                         polgármester  


