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JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Szám: 13/2014.  
 
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 3-án   
17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről, falugyűléséről és közmeghallgatásról.  
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak:
Völfinger Béla polgármester 
Horváth József képviselő 
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő 
Ilkó Sándor képviselő 
Milinszki Tibor képviselő 
 
 

 
 
 
 
 
 

Távol maradtak: Sutóczky György képviselő  
                           Léhner Ilona képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                    1./ napirend tárgyalásánál jelen voltak: Pápai Rendőrkapitányság részéről:  
                                                                                                   Bauer Tibor r.őrgy. 
                                                                                                   Fűzfa László r. tzsl                                                                                                    
                                                                                                   Varga Csaba r.ftörm. 
 
Lakosság részéről megjelent:  23 fő  
                                                         
Völfinger Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselő 
közül megjelent 5 fő, távol maradt 2 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./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ Klesitz Tibor pápateszi lakos ingatlanügyei  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
4./ Közmeghallgatás 
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5./  Helyi rendelet alkotása a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási   
     közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
6./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási  
     megállapodás módosítása  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
7./  Pápateszér Község 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
8./ Vegyes ügyek  
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./ Arany János Tehetséggondozó Programban részvétel 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Szociális kérelmek elbírálása  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet 5 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 a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette.  
 
Léhner Ilona képviselő az ülésre megérkezett. Jelen levő képviselők száma: 6 fő.  
 
Bauer Tibor r. őrgy. köszöntötte a megjelenteket. Gratulált az újonnan megválasztott 
polgármesternek és képviselőknek. Munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánt. Elmondta, hogy a 
rendőrkapitányság részéről megpróbáltak többet nyújtani a csóti kistérségnek. Minden nap van 
szolgálat, emellett 8 hó időtartamra fokozott rendőri szolgálatot adnak. Súlyponti kérdés, hogy 
nagyobb szolgálati órában legyenek jelen, necsak a körzeti megbízottak, hanem idegen rendőrök 
is. Igyekeznek mindent megtenni az elkövetők felderítése érdekében. Problémáikkal forduljanak 
a körzeti megbízottakhoz.  
 
Fűzfa László r.tzls köszöntötte az ülés résztvevőit. Örömmel állapította meg, hogy a képviselő-
testület valamennyi tagját ismeri, mellette pedig pár bűncselekmény sértettje foglal helyet. Az 
elkövetők is itt sétálnak Pápateszéren, közöttük. Sajnálatát fejezte ki, hogy a bűnüldözés és az 
igazságszolgáltatás messze áll egymástól. Nem járnak mindig sikerrel a felderítésekben. Ha 
utolérik az elkövetőket, bíróság elé állítják. Megígérte, hogy kettőzött erővel figyelnek 
Pápateszér közbiztonságára. Elérhetőségeik megtalálhatók a hirdetőtáblákon.  
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Völfinger Béla polgármester megköszönte a rendőrség munkáját, a jó kapcsolat fenntartására 
törekszik a jövőben 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:  
 
 

110/2014. (XII. 3.) határozat  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Pápateszér község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság  
érdekében  tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos   

                  feladatokról  szóló beszámolót elfogadta.  
 
Bauer Tibor r.őrgy, Fűzfa László r. tzls,    Varga Csaba r. ftörm. az ülésről eltávoztak.  
 
 
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a jelenlevők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy az állattartással foglalkozóknak nagyobb figyelmet 
kellene fordítaniuk a legelőre történő kihajtásra. Több jelzés érkezett felé, hogy a lakókat 
zavarja, hogy bepiszkítják az úttestet, járdát.  
 
Klesitz Tibor érdeklődő lakos kérdezte, hogy a nagy testű állatok elhullása esetén mi a 
követendő eljárás? Tapasztalt olyan esetet, hogy a tetem 2 napig feküdt a földön, majd véletlenül 
megtudta, hogy egy győri étteremben kötött ki, Választ vár a kérdésére. Nem neki, aki pápai kell 
tudni a megoldást, írásban kéri rá a választ. Szabó Balázs, Sutóczky György, Nikl Mónika 
állattartókról van szó.  Ha hazudik, bocsánatot kér. Úgy látszik, nem számolnak el az elhullott 
állatokkal, megeheti bárki.  
 
Forsthoffer Béláné érdeklődő lakos elmondta, hogy 24 óra után lehet csak a tetemet elszállítani.  
 
Klesitz Tibor érdeklődő lakos kérdezte, hogy nem tartozik az önkormányzatra, hogy hova ásta el, 
hova szállította az elhullott állatot? Adjon számot róla! 
 
Völfinger Béla polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy utánanéz, a választ írásban 
megadja. Javasolta, hogy a tájékoztatót fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
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111/2014. (XII. 3.) határozat  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

               lakókörnyezet állapotáról szóló tájékoztatót elfogadta.  
 
 
3./ Klesitz Tibor pápateszi lakos ingatlanügyei  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Klesitz Tibor pápateszi lakos kérte, hogy a napirendet zárt ülésen tárgyalja a képviselő-
testület. Úgy gondolja, hogy az új képviselők nem látják át az ügyet, fél információik 
vannak.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy az érintett kérésére zárt ülésen tárgyalják az ügyet.  
 
 
4./ Közmeghallgatás 
 
Smal József  érdeklődő lakos járdát szeretne a Rákóczi utcába. Kérte, hogy a hidat 
takarítsák ki.  
 
Butkovics Nándor érdeklődő lakos kérdezte, hogy  Proksa és Süld birtokkal mik a 
tervei az önkormányzatnak? Felvetette továbbá, hogy a Farkas és Fényes hegy úton 
életveszélyes a közlekedés a nagy gödrök miatt.  
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a járdát tavasszal saját erővel 
felújítják a Rákóczi utcában. Tájékoztatta a falugyűlés résztvevőit, hogy a képviselők 
felosztották maguk között a község utcáit, mintegy „örökbe fogadták”, összegyűjtötték 
a teendőket, melyek megoldásán dolgoznak az elkövetkező időben. Nagy hangsúlyt 
fektetnek a romos házakra is.  
 
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy a Bakonyerdő Zrt-hez több alkalommal 
érkezett kérés, hogy az általa is használt Farkas és Fényes hegyi út kavicsozásában 
vegyen részt. Az erdőbirtokosság is használja, nemcsak az önkormányzatnak kell 
orvosolni a problémát. Véleménye szerint a három cégnek közösen kell megoldani.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a Bakonyerdő Zrt akkor ad murvát, ha a 
két erdőbirtokosság is „beszáll” a murvázásba.  
A problémát az jelenti, hogy az út mellett nincs árok, nem tud a víz lefolyni. Az 
önkormányzat a vízelvezetést megpróbálja megoldani.  
 
Forsthoffer Béláné érdeklődő lakos javasolta, hogy a temetőbe egy lámpát helyezzenek 
el, ami éjjel világít.  
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy egy lámpa nem elég, 15-20 db 
kellene. Napelemes lámpa lenne a megoldás, vagy mozgásérzékelő. Keresnek rá 
megoldást.  
 
Karvalics György érdeklődő lakos felvetette, hogy a közvilágítási lámpa villog, nem 
tudnak aludni. Hiába jelentik be, 1 hónap múlva jönnek ki megjavítani.  
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Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a hibát bejelentik.  
 
 
5./  Helyi rendelet alkotása a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási   
     közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot  ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla  polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-testület.  
 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:    
 
 

12/2014. (XII. 5.) önkormányzati rendelet   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Képviselő-testület a települési hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek 
tisztántartásáról a mellékelt rendeletet alkotja.  

 
 
6./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási  
     megállapodás módosítása  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt megállapodás módosítási javaslatot ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Völfinger Béla  polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  
 

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

112/2014. (XII. 3.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-
testülete Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulása  Társulási megállapodás módosítását és 
annak egységes szerkezetét – az előterjesztés 1. és 2. 
mellékletében foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja. 
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A társulási megállapodás módosítása  2015. január 1-
jén lép hatályba.   
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
Társulási megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Völfinger Béla  
                polgármester 

 
 
 
7./  Pápateszér Község 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt belső ellenőrzési terv 2015. tervezetét ismertette.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Völfinger Béla  polgármester javasolta, hogy a 2015. évi belső ellenőrzési tervet fogadják el. 
Kérte a testület döntését.  
 

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

113/2014. (XII. 3.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-
testülete Pápateszér Község Önkormányzata 2015. évi 
belső ellenőrzési tervét elfogadta.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulását értesítse.  
 
Határidő: 2014. december 31.  
Felelős:   Völfinger Béla  
                polgármester 

 
 
8./ Vegyes ügyek  
 
- Közvilágítási lámpák áthelyezése 
  Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó elmondta, hogy a Téglagyár utáni lámpatestek leszerelését és sötétebb utcákba áthelyezését kérte 
az E-ON-tól. Az árajánlatot szerint 478 ezer Ft + ÁFA költséggel végeznék el. Újabb árajánlatot kér.  
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Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  18,05 órakor bezárta, a tanácskozást zárt 
ülésen folytatja. 
 
 

K. m. f. 
 
 

 
 
Fehér Mária                                                                                             Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                    polgármester 
 
 
 
 
 


