
Pápateszér  Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

2014.02. 05.   4/1. oldal. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Szám: 3/2014.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5-én 17 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 
Kuti Károlyné képviselő 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                         Vassné Butkovics Andrea főtanácsos 
                            
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./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
2./ Vegyes ügyek  
     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./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket, határozati javaslatot, munkamegosztási 
megállapodást, rendelettervezetet és indokolást ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
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H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Völfinger Béla alpolgármester kérdezte, hogy a költségvetésben földértékesítésből tervezett 
bevétel miből várható?  A fogorvosi szolgálat költségeihez hozzájárulnak a társközségek? 
Javasolta, hogy a templom előtti járda javítását térkővel oldják meg.  
 
Szalczer György polgármester válaszában elmondta, hogy korábbi döntés alapján 2014. évben 
várható a bevétel Valler Tibor vevőtől. A fogorvosi körzethez tartozó községek elszámolás 
alapján befizetik a hozzájárulásukat. A fogorvosi rendelő kerítése (udvari) javítását tervezzék, 
drótkerítés és lábak szükségesek, 40 fm-ről van szó.  
 
Völfinger Béla alpolgármester véleménye szerint a fogorvosi rendelő kerítésjavítást 
megfelelően kell elvégezni, legalább 15 láb kell.  
 
Forsthoffer István képviselő elmondta, hogy a kerítés javításhoz a vezérdrót rendelkezésre áll.  
A temetőben urnafal létesítését évek óta tervezgetjük. 2014-ben megvalósulhat? 
 
Szalczer György polgármester kérte a képviselőket, hogy nézzenek körül más településeken, 
tapasztalataikat mondják el, hogy egy esztétikus kivitelű, később bővíthető urnafalat tudjanak 
építeni. Javasolta, hogy a költségvetési rendelettervezetet, az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési  kötelezettségeinek megállapítása határozati javaslatát fogadják el. 
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:   
 
2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet            
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a mellékelt  
rendeletet alkotja.  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 

 
7/2014. (II. 5.) határozat           
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a saját bevételei összegét, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
három évre várható összegét a mellékelt táblázatban 
bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában 
jóváhagyja.  
 

 
Szalczer György polgármester javasolta, hogy az önállóan működő és gazdálkodó Pápateszéri 
Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az önállóan működő Pápateszéri Napsugár Óvoda 
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költségvetési szerv közötti munkamegosztásról és felelősségvállalás rendjéről szóló 
munkamegosztási megállapodást fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  

 
8/2014. (II. 5.) határozat           
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az önállóan működő és gazdálkodó Pápateszéri Közös 
Önkormányzati Hivatal, valamint az önállóan működő 
Pápateszéri Napsugár Óvoda költségvetési szerv közötti 
munkamegosztásról és felelősségvállalás rendjéről szóló 
munkamegosztási megállapodást jóváhagyta.  
 
 
6./ Vegyes ügyek  
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 

- Tejautomata üzemeltetése 
Előadó: Szalczer György polgármester 
 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy helyi vállalkozóval nem sikerült megállapodást kötni 
a tejautomata üzemeltetéséről. A csóti tejautomatát üzemtető vállalkozóval tárgyalt, vállalja a 
pápateszéri működtetését is.  
 
Völfinger Béla alpolgármester javasolta, hogy kössék meg a vállalkozóval a szerződést, hogy 
minél előbb megkezdődhessen az értékesítés.  Emellett helyben ismét meg kell hirdetni az 
üzemeltetést, mert helyi termelőtől olcsóbban lehet beszerezni a tejet. Munkahelyet teremtene, 
aki vállalkozna erre.  
 
 

- Képviselők bejelentései  
 

Völfinger Béla alpolgármester javasolta, hogy zárható hirdetőtáblát helyezzenek ki, amelyen 
fel kell tüntetni, hogy Pápateszér község hivatalos hirdetőtáblája. Betörésbiztos fóliával 
fedjék be. Javasolta, hogy a köszöntő táblákat (faluvégeken) tegyék rendbe. A játszótéren 
szeptemberben kivágott bokrok maradványait az árokból szállítsák el. A fenyőfői út 
kavicsozása szükséges lenne. 
A Fényes hegyben közvetlenül az út mellett elhelyezett kennelben levő kutyák veszélyeztetik 
a járó-kelőket. Felháborító a látvány is: karók, bálamadzag, ugató kutyák.   Az önkormányzat 
próbáljon meg tenni ellene. 
Örvendetes, hogy a Farkas hegyben üdülni vágyók próbálnak letelepedni. Számukra 
biztosítani kellene a megfelelő feltételeket. Már 15-20 fő van, akik pihenés céljából vették 
meg az ingatlanokat. Az ő életüket, pihenésüket teszik tönkre. A Fényes hegy már értékét 
vesztette, az ott lakók életmódja nem elfogadható. Biztos van megoldás erre a problémára. Az 
ingatlanokon levő egy helyiségbe (4x5 m) ne vigyenek kisbabákat. A pápateszériek villanyt, 
vizet vezettek a hegybe, de így elértéktelenedik.  
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Horváth József képviselő elmondta, hogy a meghalt ingatlantulajdonosok utódai már nem 
törődtek azzal, hogy milyen célra használják majd, potom pénzért eladták. A szakhatóságokat 
kellene megkérdezni, mit tehet az önkormányzat.  
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy nem látja, mit tehetne az önkormányzat e probléma 
ellen. A szőlők gondozatlanok. 100-500 ezer Ft áron lehet ingatlanhoz jutni a Fényes hegyen.  
 
Völfinger Béla alpolgármester szerint ahhoz nincs joga a kutyamenhelyeseknek, hogy a 
közlekedő út mellett helyezzenek el kennelt. A rég nem használt épületek életveszélyesek.  
Javasolta, hogy a Fényes hegy bejáratánál helyezzenek el tájékoztató táblát arról, hogy az  
eladási szándékokat az önkormányzatnál jelentsék be. Végig kellene gondolni azt, hogy 
turisztikai célra hogyan lehetne hasznosítani az ingatlanokat. A Fényes hegyet meg kell 
menteni. A tulajdonosok mondjanak le az önkormányzat javára a nem használt területekről.  
Javasolta, hogy tartsanak egy fórumot a Fényes helyben lakókkal és a Fényes- és Farkas hegyi  
tulajdonosokkal. Itt mindenki elmondhatná az elvárásait, az együttélés szabályait.  
 
Horváth József képviselő egyetértett a javaslattal, vásárolják meg az eladó ingatlanokat.  
 
Szalczer György polgármester a hozzászólásokra adott válaszában elmondta, hogy a 
hirdetőtáblához a szükséges anyagokat beszerzik, a hirdetőtáblát elhelyezik. A köszöntő 
táblákhoz rendelkezésre áll a zsindely, a következő napon felszegelik, a bokor maradványokat 
is elszállítják. A fenyőfői út kavicsozását tavaszra tervezik, mert a téli időszakban az 
intenzívebb tűzifaszállítás miatt a nehézpótkocsis járművek széttipornák újra a feljavított utat. 
Ezért szárazabb időszakban, tavasszal fogja az erdőbirtokosságoktól és az erdészettől az 
útjavításra ígért murvát elkérni.  
Ellenőrzik a Fényes hegyi ingatlantulajdonosok nyilvántartását, megpróbálnak mindenkit 
értesíteni az önkormányzati szándékról. A hirdetőtáblát kihelyezik a Fényes hegy elejére, a 
nyilvántartás elkészítése után a fórumot összehívják. A kutya kennellel kapcsolatban csak 
szakhatósági vizsgálatot tudnak elindítani, ugyanez vonatkozik az ott élő családok 
helyzetének felülvizsgálatára is. Végigjárják a szakhatóságokat, de törvényt módosítani nem 
tudnak.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18,45 órakor bezárta, a tanácskozást 
zárt ülésen folytatja.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Szalczer György 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


