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JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Szám: 1/2015.  
 
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21-én 18 órai 
kezdettel megtartott nyilvános üléséről.  
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak:
Völfinger Béla polgármester 
Horváth József képviselő 
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő 
Ilkó Sándor képviselő 
Léhner Ilona képviselő 
Milinszki Tibor képviselő 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tanácskozási joggal meghívottak:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                         Vassné Butkovics Andrea főtanácsos 
                                     
Távol maradt: Sutóczky György képviselő                     
                                                       
Völfinger Béla 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./  Tájékoztató a közétkeztetés változásairól 
      Előadó: Szabó Árpádné vállalkozó  
 
2./  Helyi rendelet alkotása a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti   
      ellátások térítési díjairól szóló 2/2013. (I. 31. ) önkormányzati rendelet módosításáról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ Vegyes ügyek  
 
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./ Szociális kérelmek elbírálása  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
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A képviselő-testület a javasolt napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./  Tájékoztató a közétkeztetés változásairól 
      Előadó: Szabó Árpádné vállalkozó  
 
Előadó köszöntötte a képviselő-testületet. Ismertette a  közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-
egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglaltakat.  
Elmondta, hogy az új szabályok betartása miatt szükségesnek tartja a térítési díj emelést. menzás 
étkeztetés 580 Ft/adag, tízórai, uzsonna: 260 Ft/adag, óvodai 3-szori étkeztetés: 820 Ft/adag.   
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy a képviselő-testület azért kérte a tájékoztatót,  hogy 
megismerje az indokát a szokatlan mértékű díjemelési kérelemnek.  
 
Szabó Árpádné vállalkozó válaszában elmondta, hogy számítása szerint a jelenlegi térítési díjból 
nem teljesíthetőek a követelmények. 
 
Völfinger Béla  polgármester elmondta, hogy összehasonlították más konyhákkal az árakat, 20-
40-50 Ft különbségek vannak. Azzal egyetért, hogy emelni kell, csak a  mértékét tartja 
túlzottnak. A minőségben hogyan jelentkezik majd az emelés?  
 
Milinszki Tibor képviselő szerint indokolt a változás, de a tervezett díjat nagyon magasnak tartja.  
Az árváltozás eléri célját, ha a minőség is az elvárás szerint változik. A képviselő-testület célja, 
hogy jó minőségű ételt kapjanak a gyerekek, elérhető áron.  
 
Völfinger Béla  polgármester javasolta, hogy a döntéssel várják meg a közétkeztetőknek tartandó 
oktatást, melyet 2015. február 5-én tart a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal 
Járási Népegészségügyi Intézete a közétkeztetésről szóló jogszabályi változással kapcsolatban.  
 
Milinszki Tibor képviselő  kérdezte, hogy milyen távlatokban tervezi Szabó Árpádné a 
közétkeztetést Pápateszéren? 
 
Szabó Árpádné vállalkozó a kérdésre válaszolva elmondta, hogy 2016. végén nyugdíjba megy, 
40 év munkaviszonnyal.  
 
Völfinger Béla polgármester kérdezte, hogy kapacitásbővítésre van-e lehetősége? 
 
Szabó Árpádné vállalkozó válaszában elmondta, hogy 2 fővel nem tudnak többet vállalni, a 
konyhának 140 főre van engedélye. Jelenleg 120 főre főznek.  
 
Horváth József alpolgármester kompromisszumos megoldást javasol. A nyersanyagot az új 
előírások szerint biztosítani kell. Az áremelés indokolt.  
 
 
Szabó Árpádné az ülésről 18,50 órakor eltávozott.  
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2./  Helyi rendelet alkotása a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti   
      ellátások térítési díjairól szóló 2/2013. (I. 31. ) önkormányzati rendelet módosításáról  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó kérte a képviselőket, hogy Szabó Árpádné vállalkozó által kért gyermekétkeztetés 
díjemelésről mondják el a véleményüket.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Milinszki Tibor képviselő szerint minőségi javulást is el kell érni, ne csak díjemelés legyen.  
 
Ilkó Sándor képviselő 25 % emelést tart elfogadhatónak, tízórai, ebéd, uzsonna vonatkozásában 
is.  
 
Völfinger Béla  polgármester elmondta, hogy Szabó Árpádné által javasolt emelés 1 millió Ft 
plusz kiadást jelentene az önkormányzatnak.  
 
Horváth József alpolgármester javasolta, hogy a menzás étkezés a kért 580 Ft helyett 530 Ft 
legyen (9 % emelés), a  tízórai, uzsonna a kért 260 Ft helyett 200 Ft legyen (29 %-os emelés), a 
háromszori étkezés a kért 820 Ft helyett 650 Ft legyen (14 %-os emelés). Összességében ez nem 
jelent 20 %-os emelést.  
 
Milinszki Tibor képviselő kérdezte, hogy van-e alternatíva? 
 
Léhner Ilona képviselő kérdezte, van-e jobb ajánlat? 
 
Völfinger Béla polgármester javasolta a térítési díj emelést, de ellentételezéssel Szabó Árpádné 
részéről (minőség és mennyiség javulás).  
 
Sutóczky György képviselő az ülésre 19,15 órakor megérkezett. A jelenlevő képviselők száma: 7 
fő.  
 
 
Milinszki Tibor képviselő véleménye szerint a minőséget és mennyiséget ellenőrizni kell. 
Soknak tartja az alpolgármester úr javaslatát.  
 
Léhner Ilona képviselő egyetértett az alpolgármester úr javaslatával. 
 
Völfinger Béla polgármester is soknak tartja az alpolgármester úr javaslatát.  
 
Léhner Ilona képviselő szerint 17 %-os emelést jelent alpolgármester úr javaslata, egyetértett 
vele.  
 
Milinszki Tibor képviselő szerint nincs még egy önkormányzat, aki ennyit emelne a térítési 
díjakon. 
 
Sutóczky György képviselő kérdezte, hogy a 17 %-os emelést nem bírja el az önkormányzat? 
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Ilkó Sándor képviselő elmondta, hogy 58 tanuló ingyen étkezik, az ő térítési díjukat az 
önkormányzat fizeti. Ha nem emelnek térítési díjat, a fizetős 14 tanuló díja mekkora terhet jelent 
az önkormányzatnak?  
 
Sutóczky György képviselő szerint minőségi változás nem lesz.  
 
Völfinger Béla polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy a 17 %-os emelést ki támogatja?  
 
A képviselők közül 3 fő szavazott igennel, 4 fő nemmel, a javaslatot elutasították.  
 
Völfinger Béla polgármester a következő ülésre elnapolta a döntést a gyermekétkeztetés térítési 
díjairól. Javaslatot tett a szociális étkeztetés térítési díjaira. Ismertette a rendelettervezetet, 
indokolást és hatástanulmányt.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester kérte a rendelettervezet elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő önkormányzati rendeletét:  

 
 

1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                        a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti 
                        ellátások térítési díjairól szóló 2/2013. (I. 31. ) önkormányzati rendelet  
                        módosításáról a mellékelt önkormányzati rendeletet alkotja.  
 
 
 
3./ Vegyes ügyek  
 
    - A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások    
      felülvizsgálata 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester kérte a testület döntését, a határozati javaslat elfogadását.   
 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:    
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1/2015. (I. 21.) 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.  
 
 

- Kovácsné Jónás Klára Pápateszér, Markovics u. 48. sz. lakos kérelme 
egészségház megvásárlására vagy bérlésére 
Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt kérelmet ismertette. Elmondta, hogy az egészségház  nem 
alkalmas lakás céljára, ezért javasolta, hogy a kérelmet utasítsa el a testület.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy 29/2014. (IV. 28.) határozatában elutasította a 
vásárlási kérelmet. Javasolta, hogy e határozatban foglaltakat ne változtassák meg. Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

2/2015. (I. 21.) határozat   

 
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Kovácsné Jónás Klára kérelmét -  melyben a volt egészségház 
megvásárlását vagy bérbeadását kéri – elutasítja.  
A 29/2014. (IV. 28.) határozatában foglaltakat fenntartja.  
(A volt egészségházat nem értékesíti, irattárként hasznosítja, az 
lakás céljára nem alkalmas.  
Felkéri a polgármestert, hogy erről a kérelmezőt értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester  
 
 

- Szociális tűzifa  
 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a  szociális tűzifát a jogosultak megkapták, 
a kiosztás rendben megtörtént.  
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Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  21,10 órakor bezárta, a tanácskozást zárt 
ülésen folytatja. 
 
 

K. m. f. 
 
 

 
 
Fehér Mária                                                                                             Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                    polgármester 
 
 
 

 


