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Jegyzőkönyv 
 

 
Szám: 2/2014.  
 
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 30-án 18   órai 
kezdettel megtartott nyilvános üléséről.  
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
Távol maradt: Kuti Károlyné 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./ Felmentés titoktartás alól (Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati   
     Társulás által, az önrész meg nem fizetése miatt indított perhez)  
     Előadó: Szalczer György  polgármester 
 
2./ Intézkedési terv (Pápateszér Község Önkormányzatánál  a  Tömpe és    Kiss Bt által tartott   
     pénzügyi ellenőrzésről készült jelentésben megállapított hiányosságok kijavítására)  
     elfogadása  
     Előadó: Szalczer György  polgármester 
 
3./ A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások      
      felülvizsgálata 
      Előadó: Szalczer György polgármester 
 
4./ A szociális ellátásokról szóló 15/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
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5./ Vegyes ügyek  
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 6  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Felmentés titoktartás alól (Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati   
     Társulás által, az önrész meg nem fizetése miatt indított perhez)  
     Előadó: Szalczer György  polgármester 
 

 
Előadó ismertette a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati Társulás 
Elnökének NK13940288 számú levelét és a határozati javaslatot. Kérte a testület véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület 
döntését.   
 
 
A Képviselõ-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 

3/2014. (I. 30.) határozat  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Győri Járásbíróság előtt folyó G.22.561/2013. számú perben (Győrszemere, Egyed, 
Rábacsécsény és Kisbabot Községek Önkormányzata ellen a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által, az önrész meg nem fizetése miatt 
indított perben) az eljáró bíró tanúként hallgassa meg dr. Pónya Zoltán ügyvédet. A 
hozzájárulás felmentést ad a titoktartás alól az eljáró ügyvéd részére. 
 
Határidő: 2014. január 31. (a határozat megküldésére a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás részére) 
 
Felelős: Szalczer György  
             polgármester 

 
 
 
2./ Intézkedési terv (Pápateszér Község Önkormányzatánál  a  Tömpe és    Kiss Bt által tartott   
     pénzügyi ellenőrzésről készült jelentésben megállapított hiányosságok kijavítására)  
     elfogadása  
     Előadó: Szalczer György  polgármester 
 
Előadó ismertette a Tömpe és Kiss Bt által tartott  pénzügyi ellenőrzésről készült jelentést. 
Elmondta, hogy az ellenőrök elismeréssel szóltak az önkormányzat gazdálkodásáról, a 
köztisztviselők munkájáról. Az ellenőrzés javasolta a mellékelt Intézkedési tervbe foglaltakat.  
Kérte a testület véleményét.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester javasolta, hogy az Intézkedési tervet fogadják el. Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 

 
4/2014. (I. 30.) határozat  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete Pápateszér  Község 
Önkormányzatánál  a  Tömpe és Kiss Bt által 
tartott  pénzügyi      ellenőrzésről készült 
jelentésben megállapított hiányosságok 
kijavítására készült Intézkedési tervet 
elfogadta.   

 
 
 
3./ A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások    
      felülvizsgálata 
      Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György  polgármester kérte a testület döntését, a határozati javaslat elfogadását.   
 

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

5/2014. (I. 30.) határozat   
 
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - 
figyelemmel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben és az 
államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvényben foglaltakra – a 86/2012. (V. 23.) 
határozattal jóváhagyott (Német Nemzetiségi Önkormányzat) és a 87/2013. (V. 
23.) határozattal jóváhagyott (Roma Nemzetiségi Önkormányzat) együttműködési 
megállapodást változatlan tartalommal jóváhagyja.  
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4./ A szociális ellátásokról szóló 15/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást és 
hatásvizsgálatot ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását. Kérte a testület 
döntését.   
 
A Képviselõ-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét. 
 

1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a szociális ellátásokról szóló 15/2013. (XII. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 

5./ Vegyes ügyek  
 
  - Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesületben   
    tagság   fenntartása 

Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER 
Akciócsoport Közhasznú Egyesületben fennálló tagság fenntartásáról kell határoznia a 
Képviselő-testületnek. Nyilatkozni kell, hogy a 2014-2020. közötti programozási időszakra 
vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, a Helyi Fejlesztési Stratégia  (HFS) elkészítésében, 
valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében részt kíván venni. Ismertette a 
határozati javaslatot.  Kérte a képviselők véleményét. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület 
döntését.   
 
A Képviselõ-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 

6/2014. (I. 30.) határozat  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER 
Akciócsoport Közhasznú Egyesületben (8564 Ugod, Petőfi u. 15.) 
a tagságát az Önkormányzat fenntartja. Az elfogadott 2014. évre 
szóló 20.000 Ft-os tagdíjat elfogadja. A 2014-2020 közötti 
LEADER programban a település közigazgatási területével 
továbbra is a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER 
Akciócsoport Közhasznú Egyesület illetékességi, 
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kedvezményezetti területéhez kíván tartozni.  A tagságban történő 
képviseletre, az ezzel kapcsolatos Nyilatkozat aláírására, esetleges 
tisztség vállalására, betöltésére a polgármestert teljes jogkörrel 
felhatalmazza.  

  
                  Felkéri a polgármestert, hogy erről a Somló-Marcalmente-Bakonyalja 
                  LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesületet értesítse.  
 
                  Határidő: azonnal 
                  Felelős: Szalczer György 
                                polgármester 
 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a  nyilvános ülést 19,10 órakor bezárta.   
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Szalczer György 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


