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JEGYZŐKÖNYV  
 

 
Szám: 9/2014.  
 
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10-én  
18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak: 
Szalczer György polgármester 
Völfinger Béla alpolgármester 
Forsthoffer István képviselő 
Léhner Ilona képviselő 
Horváth József képviselő 
Ilkó Sándor 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./ Tájékoztató az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról   
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére    
     vonatkozó közszolgáltatásról 
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
3./ Helyi rendelet alkotása az iparűzési adóról 
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
4./ Vegyes ügyek  
 
Z á r t  ülésen:  
 

            1./ Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjainak megválasztása 
                 Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző HVI vezető 
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     2./ 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./ Tájékoztató az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról   
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Elmondta, hogy a teljesítés időarányos 
volt. Kérte a képviselők véleményét.   
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Völfinger Béla alpolgármester kérdezte, hogy a könyvtári szakfeladaton miből keletkezett 
bevétel?  
 
Szalczer György polgármester válaszában elmondta, hogy a közfoglalkoztatottak oktatása 
helyszíne terembérleti díjból lett bevétel. Javasolta, hogy fogadják el a féléves gazdálkodásról 
szóló tájékoztatót. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 

67/2014. (IX. 10.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

                  az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról  szóló 
                  tájékoztatót elfogadta.  
 
 
 
2./ Helyi rendelet alkotása a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére    
     vonatkozó közszolgáltatásról 
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt rendelettervezetet, indokolást, előzetes hatástanulmányt, a 
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményét 
ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Szalczer György polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:  
 
 

8/2014. (IX. 17.) önkormányzati rendelet  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

                  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére    
                  vonatkozó közszolgáltatásról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
3./ Helyi rendelet alkotása az iparűzési adóról 
     Előadó: Szalczer György polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt rendelettervezetet, indokolást, előzetes hatástanulmányt.  Kérte 
a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:  
 
 

9/2014. (IX. 17.) önkormányzati rendelet  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

                  az iparűzési adóról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
 
4./ Vegyes ügyek  
 
-  A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.  gördülő fejlesztési tervének véleményezése  
   Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület 
döntését.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 

68/2014. (IX. 10.) határozat 
 

1./ PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
mint a Pápai Vízmű ZRt. bérüzemeltetésében lévő „Bakonyalja kistérség közműves 
ivóvízellátás víziközmű-rendszer” (V21 ivóvíz víziközmű rendszer) ellátásért felelőse 
a víziközmű rendszer 2015-2029. évi  Gördülő Fejlesztési Tervének felújítási és 
pótlási, valamint beruházási tervét elfogadja.  
 
2./ A Képviselő-testület a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (felújítási és pótlási terv: 325.000,-Ft, beruházási 
terv: 175.000,-Ft) tulajdoni arányos részét, 140.000.- Ft-ot a költségvetése általános 
tartalékából biztosítja. 
   
3./ Pápateszéri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápai Vízmű Zrt. 
vagyonkezelésében és tulajdonában lévő viziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Tervvel - véleményezési jogával élve – egyetért.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti igazgatási 
szolgáltatási díjrészt Lovászpatona Község Önkormányzata - mint az ellátásért felelős 
önkormányzatok közösségének képviselője - részére utaltassa át.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Szalczer György  
              polgármester 
 

 
 

- Csatlakozás az „Itthon vagy - Magyarország szeretlek”  
        Előadó: Szalczer György   polgármester 

 
Előadó ismertette a Magyar Közlöny 123. számában megjelent „Itthon vagy – 
Magyarország szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes 
szabályairól szóló 44/2014. (IX. 5.) BM rendeletet.  
A rendelet alapján az önkormányzatnak a Belügyminisztérium által üzemeltetett Ebr42 
rendszerben kell igénylését rögzíteni 2014. szeptember 15-én 16 óráig. A rendszerből 
kinyomtatott adatlapnak 2014. szeptember 16-án kell megérkeznie a Magyar Államkincstár 
Veszprém Megyei Igazgatósághoz.  
 
A program szervezését megkezdte. Javaslata: 
9-11 ó           Játszóház   
10-11 ó         Harcművészeti és interaktív fegyverbemutató 
14  ó             Pegazus Színház gyermekelőadása  
19,30 ó         Operett, musical, sláger show  
20,30             Tűzgyújtás 

 
       Kérte a képviselők véleményét.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester javasolta, hogy csatlakozzanak az országosan összehangolt 
tűzgyújtáshoz, és vállalják a programsorozat arculati elemeit tartalmazó plakátot közzétételét. 
Kérte a testület döntését.  

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 

     69/2014. (IX. 10.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a 2014.   
szeptember 27-i „Itthon vagy  –  Magyarország  szeretlek” program   
keretében az országosan összehangolt tűzgyújtáshoz, és vállalja a     
programsorozat arculati elemeit tartalmazó plakát közzétételét. 
Felkéri a polgármestert a támogatási igény benyújtására, a program 
megszervezésére.  
 
Határidő: 2014. szeptember 15.    
Felelős:   Szalczer György    
                polgármester 

 
 
 
  -     Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  
        2015. évi pályázati fordulójához   
       Előadó: Szalczer György polgármester 
 
Előadó ismertette a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot, az általános szerződési feltételeket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester javasolta, hogy csatlakozzanak a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  2015. évi pályázati fordulójához.  
Kérte a testület döntését.  

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 

70/2014. (IX. 10.) határozat  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan 
döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok  felsőoktatási tanulmányainak 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati 
fordulójához. 
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2015. évi pályázati fordulójának Általános szerződési 
feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által 
nyújtott támogatás összegének továbbítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el.  
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 
fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról 
hozott döntését  a 
https.//www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbele.asspx  internet 
címen elérhető EPER.Bursa rendszerben rögzíti.  
Nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények 
igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem 
állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.  
Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló 
önkormányzati döntésről a Csatlakozási nyilatkozatot az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére  küldje meg. 
 
Határidő:  2014. október 1.  

                  Felelős:    Szalczer György 
                                 polgármester 
 
 
 

- Pápateszér Községért Közalapítvány Alapító okiratának módosítása 
Előadó: Szalczer György polgármester 
 

Előadó ismertette az alapító okirat módosításának tervezetét. Kérte a képviselők hozzászólását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Szalczer György polgármester javasolta az Alapító okirat módosítás elfogadását. Kérte a testület 
döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 

71/2014. (IX. 10.) határozat  
 
      PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Pápateszér Községért Közalapítvány Alapító 
okirat módosítását – a melléklet szerint  – elfogadta.  
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Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,15 órakor bezárta, a tanácskozást zárt 
ülésen folytatja.  
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                                  Szalczer György 
címzetes főjegyző                                                                                         polgármester  


