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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Szám: 17/2013.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 11-én 18   
órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről, falugyűlésről és közmeghallgatásról  
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.  
 
Jelen voltak: 
 
Szalczer György polgármester 
Völfinger Béla alpolgármester 
Forsthoffer István  képviselő 
Ilkó Sándor képviselő 
Léhner Ilona képviselő 
Horváth József képviselő 
Kuti Károlyné képviselő 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                     Vassné Butkovics Andrea köztisztviselő 
                            
Lakosság részéről megjelent:    21  fő választópolgár 
 
 
A polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 
megjelent 7 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés 
napirendjére: 
 
 

N a p i r e n d  
 

 
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 

 
4./ Vegyes ügyek  

 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
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 
 

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket ismertette.  
 
Kérte a jelenlevők hozzászólását.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester kérte a testületet, hogy a lakókörnyezet állapotáról szóló tájékoztatót 
fogadja el.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
93/2013. (XII. 11.) határozat  

 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                        a lakókörnyezet állapotáról szóló tájékoztatót elfogadta.  
 
 
3./ Közmeghallgatás 
 
Butkovics Nándor érdeklődő választópolgár kérdezte, hogy a tejautomata mikor kezd 
működni?  
 
Szalczer György polgármester válaszában elmondta, hogy helyi gazdák nem vállalták az 
üzemeltetést. A csóti automatát működtető vállalkozóval folytat tárgyalásokat.  
 
Butkovics Nándor érdeklődő választópolgár felajánlotta, hogy a szentiváni úton a hidat 
megjavítja. Figyeljenek a fűnyírást végzők arra, hogy hulladék ne maradjon az árkokban, mint 
a Szőlő utcában.  
 
Szalczer György polgármester megköszönte a felajánlást, az önkormányzat karbantartói 
elvégzik a szükséges javítást. Felhívja a fűnyírással megbízott dolgozók figyelmét a gondos 
munkavégzésre.  
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4./ Vegyes ügyek  
 
      - Idősek karácsonyi támogatása  
       Előadó: Szalczer György  polgármester  
 
Előadó javasolta, hogy 2000 Ft-os támogatást biztosítsanak a 60 év feletti nyugdíjasoknak. 
Kérte a testület döntését.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György  polgármester javasolta, hogy 2000 Ft/fő támogatást állapítsanak meg a 60 
éven felüli nyugdíjasoknak. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 

 94/2013. (XII.  11.) határozat  
 
 Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
a 60 év feletti nyugdíjas pápateszéri lakosoknak   
2000 Ft/fő támogatást biztosít. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatások kifizetésére 
intézkedjék. 
 
Határidő: 2013. december 24.  

                   Felelős:     Szalczer György   
                 polgármester 
 
 

- Víziközmű szolgáltatással kapcsolatos döntések  
  Előadó: Szalczer György polgármester 

 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket, megállapodás tervezeteket, határozati 
javaslatot ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György  polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
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 95/2013. (XII.  11.) határozat  
 

 
1. Pápateszér  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény alapján 
 
1.1. megállapítja, hogy Pápateszér település közigazgatási területén Pápateszér Község 

Önkormányzata a víziközmű szolgáltatás ellátásáért felelős, 
 
1.2. tudomásul veszi, hogy Pápateszér település  területén lévő felhasználási helyek a 

Bakonyalja kistérség közműves ivóvízellátás víziközmű-rendszerhez tartoznak.  
 
1.3. a víziközmű vagyon elemeit az önkormányzat a megállapodás alapján résztulajdonába 

veszi, 
 
1.4. az előterjesztés alapján az ivóvízellátó víziközmű vagyonátadási megállapodást és 

mellékletét elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

2.) Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdoni arányokat a 2.  
előterjesztés szerint elfogadja. 

 
3.) Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvényben az Ellátásért felelősre vonatkozó jogok gyakorlása és 
kötelezettségek teljesítése érdekében 
 
3.1. az ellátásért felelősök közössége képviselőjének Lovászpatona Község Önkormányzatát 

(cím: 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2.) elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

 
3.2. a víziközmű vagyon tulajdonba vételével egyidejűleg a Bakonyalja-2002 Kft. és a Pápai 

Vízmű ZRt, között fennálló bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását a - tulajdonos 
változása miatt – elfogadja.  

 
4.) a víziközmű rendszer bérleti díjának elszámolására, eszközeinek nyilvántartására a 

megállapodást jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert az aláírásra, 
 
5.) Pápateszér Község  Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápai Vízmű Zrt-ben 

tulajdonosként kíván részt venni, ennek érdekében egy darab 100 ezer forintos címletű (10 
db 10 000 forintos névértékű) részvényt vásárol a Pápai Vízmű Zrt-től 162400 forint 
vételáron. 
A Képviselő-testület az előterjesztés melléklete szerinti szerződés-tervezetben foglaltakat 
elfogadja, felhatalmazza a polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést annak 
megfelelően megkösse. 

 
6.) A Képviselő- testület az Épgépszolg Kft „f.a” tulajdonában lévő víziközmű vagyont  az 

Épgépszolg-megállapodás alapján résztulajdonába veszi, felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására.  
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Határidő: döntések meghozatala 2013. december 20. 
                döntések alapján a szerződések, megállapodások aláírása 2013.december 23. 
Felelős:   Szalczer György  
                polgármester 
    
 
- A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási megállapodás  
 módosítása  
Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja el a képviselő-
testület.  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:    
 

96/2013. (XII.  11.) határozat  
 

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápakörnyéki  
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási megállapodás módosítását és 
annak egységes szerkezetét  - az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak 
megfelelően – jóváhagyja.  
A társulási megállapodás 2014. január 1-től lép hatályba.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási megállapodás 
aláírására.  
 
Határidő: 2013. december 20.  
Felelős:   Szalczer György 
               polgármester 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte az érdeklődő választópolgárok 
megjelenését, a közelgő ünnepek alkalmából kifejezte jókívánságait. A  nyilvános ülést, 
falugyűlést, közmeghallgatást 19,15 órakor bezárta.   
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Szalczer György 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


