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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Szám: 3/2015.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 11-én 18 órai 
kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak:
 
Völfinger Béla polgármester 
Horváth József alpolgármester 
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő  
Ilkó Sándor képviselő 
Milinszki Tibor képviselő 
Sutóczky György képviselő  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Távol maradt: Léhner Ilona 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 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./  Gazdasági program elfogadása 2015-2019 évekre 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./  Helyi rendelet alkotása a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjólé 
      ti  ellátások térítési díjairól  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
4./  Polgármester szabadságának ütemezése és jóváhagyása 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
5./ Vegyes ügyek  
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Z á r t  ülésen: 
 
1./ Szociális kérelmek elbírálása  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./  Gazdasági program elfogadása 2015-2019 évekre 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt gazdasági program tervezetet ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o  k :  
 
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy tetszett neki, hogy a tervezet több helyen is említi, 
hogy a korábbi  években nem érvényesült a vagyonért vagyont elve. Kérdezte, hogy a Fényes 
hegyi elhanyagolt présházakkal mi a terv?  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a Farkas hegyi tulajdonosok közül már sokan 
megkeresték, hogy fogjanak össze a Fényes hegyi elhagyott pincék, présházak megmentése 
érdekében. A rendezési terv készítőjével konzultált erről, elmondta, hogy művelési 
kötelezettségük van a gazdáknak. Fel kell szólítani őket, hogy művelési kötelezettségüknek 
tegyenek eleget. Arra törekszik, hogy ne lakás céljára használják a romos házakat. Szőlő és 
présház is van a Fényes hegyben önkormányzati tulajdonban, újabb tulajdont is szerezhetne.  
Van kezdeményezés magánszemélyek részéről is, hogy megvásárolják az elhagyott pincéket. 
 
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy a Farkas hegyi út kezd alakulni, jó dolog, amit 
elkezdtek.  
 
Sutóczky György képviselő véleménye szerint sok feladatot tartalmaz öt évre a gazdasági 
program tervezet. Nem lát reális esélyt a szennyvízelvezetés megoldására és a gyógyszertár 
áthelyezésére sem.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy pályázati lehetőség várható 90 %-os 
támogatással, és a 10 % önrészre is lehet pályázni. Az elképzelés szerint 7 falu együtt 
pályázna.  
 
Sutóczky György képviselő javasolta, hogy az utak rendbetételével kellene foglalkozni. 
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a START munkaprogram keretében egy-két 
utca, járda (Tabán és Markovics János utcák) felújítását tervezi. 
 
Ilkó Sándor képviselő úgy látja, hogy a csatorna beruházáson kívül a többi tervezett feladat 
megvalósítható.  
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Sutóczky György képviselő kérdezte, hogy a gyógyszertár áthelyezését hogyan gondolja a 
polgármester úr? 
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy tervvariációkat készíttet, az érintettek 
véleményét kikéri, a képviselő-testület dönt a megoldásról. Az orvosi rendelők (háziorvosi, 
fogorvosi, védőnői szolgálat) bővítésével tervezi. Egy épületbe kerülne minden egészségügyi 
szolgáltatás.  
 
Sutóczky György képviselő kérdezte, hogy a játszótérről, sport- és pihenőparkról mi az 
elképzelés?  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a gazdasági program a lehetőségét tartalmazza a 
felsorolt céloknak. Hitre és erőre van szükség, hogy legyen miben bízni.  
 
Léhner Ilona képviselő 18,20 órakor az ülésre megérkezett. Jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
Sutóczky György képviselő elmondta, hogy neki van hite. Visszautalt a gazdasági 
programban felsorolt veszélyekre.  
 
Léhner Ilona képviselő kérdezte, hogy a középületek tervezett állagjavításába az iskola 
épülete is beletartozik? Ugyanis a KLIK nem csinál állagjavítást.  
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy elsősorban az önkormányzati 
fenntartású középületek állagjavítását kell megoldani.  
Javasolta, hogy a gazdasági programot fogadják el. Kérte a testület döntését.  
  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a 
következő határozatát: 

 
 

8/2015. (II. 11.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 2015-2019 terjedő időszakra szóló gazdasági programját  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
 törvény 116. § szerint a melléklet szerint határozza meg. 

 
 
2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket, határozati javaslatot, munkamegosztási 
megállapodást, rendelettervezetet és indokolást ismertette. Tájékoztatta a képviselőket a 
START közmunkaprogramra beadott pályázat tartalmáról. Kérte a képviselők véleményét.  
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H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Sutóczky György képviselő elmondta, hogy a Leader pályázati támogatások 70 %-át a 
vállalkozások, 30 %-át   az önkormányzatok kapják.  
 
Léhner Ilona képviselő kérdezte, hogy közművelődésre nem talál előirányzatot a költségvetés 
tervezetében.  
 
Vassné Butkovics Andrea főtanácsos a kérdésre válaszolva elmondta, h ogy 1387 Ft-ot 
terveztek közművelődési feladatokra.  
 
Léhner Ilona képviselő javasolta, hogy műsorokra, előadásokra, színházra is tervezzenek, 
necsak megbízási díjra és rezsire. Ha a gyerekeket nem szoktatják a kultúrára, felnőtt korban 
sem lesz rá igénye.  
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy évek óta nem vesznek részt a 
pedagógusok a község közéletében.  
 
Milinszki Tibor képviselő véleménye az, hogy ne várjanak segítséget azoktól, akik nincsenek 
megszólítva. Akik alkalmasak lennének, nem csinálják.  
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy korábban képviselői felajánlásokból fizették a 
színházba utazás buszköltségét. Véleménye szerint olcsóbb, ha helybe hozzák az előadásokat.  
 
Milinszki Tibor képviselő szerint akik értenek hozzá, tudják, hogyan lehetne idehozni a 
kultúrát.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a pedagógusok tanulnak közösségszervezést. Az 
elmúlt 20 évben nem mutatták meg. Valamikor a pedagógusok voltak a falu krémje, felnéztek 
rájuk, vezették a közösségeket, az embereket. A községi rendezvényekre sem jöttek el, hogy 
láthatták volna az egyszerű falusi emberek, hogy lám, ők is eljöttek.  
 
Léhner Ilona képviselő kérdezte, hogy rá gondolt polgármester úr? Minden önkormányzati 
rendezvényen részt vett.  
 
Völfinger Béla polgármester válasza: az összes pedagógusra gondolt.  
 
Sutóczky György képviselő szerint más volt az identitás, mint most, más világ volt.  
 
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy a választási gyűlésen elhangzott, hogy itt 
marasztalni embereket, akik tehetnek, tesznek a faluért. 
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy Ilkó Sándor képviselő úr felvállalja, hogy focizik 
Pápateszér színeiben, mert ahhoz van tehetsége. Lovászpatonán színjátszókör működik 
pedagógus irányításával és közreműködésével.  
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy ő nem magyar tanár. Nincs helyben lakó magyar 
tanár. Nem bíz meg pedagógust, ezt visszautasítja. A pedagógusnak ingyen kellene csinálni.  
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Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy Aczél Ákos munkaidőn kívül is tett a faluért, 
próbálta az említett űrt betölteni. 
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy munkaidőben látta el az említett közösségi munkát 
Aczél Ákos.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy falunapokon is csak az óvónőknek kellett 
játszóházat tartani. Nemcsak követelőzni kellene, hanem ahol tudnak, segíteni is.  
 
Léhner Ilona képviselő válaszában elmondta, hogy nem tudja ideköltöztetni a pedagógusokat. 
Amikor eladták a szolgálati lakásokat, mondta, hogy még hiányozni fognak.  
 
Ilkó Sándor képviselő javasolta, hogy a vállalkozók támogathatnák a kultúrát. Nem nagy 
összegről lenne szó. 
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy amióta nem önkormányzati fenntartásban van az 
iskola, kéregetni kell a faluban, ha javíttatni, festetni kell. A vállalkozóktól már nem lehet 
többet kérni. Az önkormányzatnak kötelessége kulturális feladatokra költeni.  
 
Völfinger Béla polgármester kérdezte, hogy mit hiányol Léhner Ilona képviselő, hogy nincs 
egy sorban 95 ezer Ft kulturális célra? Eddig sem láthatta.  
 
Léhner Ilona képviselő kérdezte, hogy melyik képviselő tiszteletdíjára számíthat színházra? 
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy nincs a képviselőknek tiszteletdíja. A 
civil szervezetek támogatását tervezték, melyet igényelniük kell.  
 
Léhner Ilona képviselő kérdezte, hogy az iskola össze is borulhat? A falu nem hajlandó 
költeni rá? Nem tudnak egy sportversenyre elmenni, mert nincs mivel. Az önkormányzati 
kisbusz eddig elvitte a gyerekeket.  Oda mehetnek el, ahova a pedagógus saját költségén 
elviszi a gyerekeket.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy az önkormányzati autó hátsó ülését iskolapaddal 
támasztották ki, hogy el ne dőljön. Azzal nem lehet biztonságosan szállítani gyerekeket.  
Elmondta, hogy a könyvtári tevékenység keretében lesznek kulturális műsorok, melyeket a 
pápai Jókai Mór Könyvtár biztosít, azokat fogadják.  
 
Léhner Ilona képviselő szerint ezeket el kell fogadni vagy semmi sem lesz.  
 
Sutóczky György képviselő véleménye szerint valamilyen műsort kell hozni, mert évek óta 
nem volt semmi.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, nem utasítják vissza, ha valaki ide kultúrát hoz.  
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy van olyan önkormányzat, akinek a költségvetésében 
benne van az általános iskola támogatása.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy ismer olyan falut, akinek 25 éve benne volt a 
költségvetésében, csak nem tudták. A szolgálati lakások ára is.  
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Horváth József alpolgármester elmondta, hogy ennek köszönhető, hogy helyben maradt az 
iskola.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy örülhetnek neki, költhetnek rá. Senki nem 
kardoskodott hosszú évekig, hogy a tulajdonostársak: Bakonyság, Bakonyszentiván, 
Bakonytamási önkormányzatai fizessenek a működéshez. Nem fájlalják más 
önkormányzatok, hogy az iskolára nem kellett költeni. Egyedül nem tudja Pápateszér Község 
Önkormányzata finanszírozni.  
 
Léhner Ilona képviselő kérdezte, ha az iskola az államé, nem kell vele törődni? A gyerekek 
teszériek.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy ölték bele a pénzt, felszereléseket vásároltak, 
aztán elvittek mindent, most bérelhetik vagy kölcsönkérhetik.  
 
Milinszki Tibor képviselő véleménye, hogy megoldást kellene találni.  
 
Horváth József alpolgármester szerint ha szándék van, lehet megoldást találni, ha partnerek.  
 
Sutóczky György képviselő elmondta, hogy nemcsak gyerekek vannak a faluban, a 
felnőtteknek is kell a kultúra.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy nem tudja nullára kihozni a kultúrház 
fenntartását.  
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy vannak olyan feladatok, amelyeket nem lehet 
nyereségessé tenni. Korábban képviselői tiszteletdíjakból vásároltak tábori felszereléseket. 
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy nem utasítják vissza a kulturális rendezvényeket.  
Szeretné, ha olyanok is látogatnák ezeket, akikre felnéznek.  
 
Milinszki Tibor képviselő véleménye az, hogy probléma van a példamutatással.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a nyugdíjas klub mentette meg a 
rendezvényeket.  
 
Sutóczky György képviselő – Léhner Ilona képviselő mellett mondja – a vállalkozások 
tőkeszegények. Nem feer dolog, hogy az önkormányzat visszaveszi a bérbe adott földeket. 
Emiatt ketten is megkeresték.  
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy kérés volt, nem bérleti szerződés 
felmondása. Felolvasta a bérlőknek írt levelet. Elmondta, azért van itt, hogy kezdjen valamit a 
faluval. Eddig az évi 7-800 ezer Ft agrártámogatástól elesett az önkormányzat, a bérlők vették 
igénybe. A bérleti díjakból a bevétel  300 ezer Ft volt.  
 
Sutóczky György képviselő nem értett egyet ezzel a megállapítással. Javasolta, hogy 
beszéljék meg a gazdákkal a bérleteket.  
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Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy az iskola költségvetéséből nem tud színházra költeni, 
mert nincs rá fedezet. 300 ezer Ft-ra lenne szükség.  
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy dönthet a képviselő-testület arról, hogy a  
tartalékból fordít e célra. Javasolta, hogy a költségvetési rendelettervezetet, az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  kötelezettségeinek megállapítása határozati javaslatát 
fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással megalkotta a 
következő rendeletét:   
 

2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a mellékelt  
rendeletet alkotja.  
 

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

 
9/2015. (II. 11.) 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.  

 
 

Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy 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 fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  

 
10/2015. (II. 11.) 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.  
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3./  Helyi rendelet alkotása a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjólé-     
      ti  ellátások térítési díjairól  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette Szabó Árpádné vállalkozó javaslatát a vásárolt élelmezés árára. A teljes árat 
fizetők védelmében nem javasolt térítési díj emelést. Nem látja a lehetőségét a minőségi 
változásnak. Az önkormányzat 2014. évben 13 millió Ft-ért vásárolt élelmezést Szabó 
Árpádnétól. Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Milinszki Tibor képviselő véleménye szerint 13 millió Ft-ból minőségi ételekre is jutna. 
 
Léhner Ilona képviselő véleménye az, ha nem emelnek térítési díjat, nem várhatnak változást.  
 
Sutóczky György képviselő szerint nem lesz változás.  
 
Ilkó Sándor képviselő elmondta, hogy nem Szabó Árpádnéval van a baj, hanem az étellel.  
 
Horváth József alpolgármester javasolta, hogy írják meg Szabó Árpádnénak, 1 hó múlva 
emelnek, ha javul a minőség. Az elmúlt egy hónapban nem javult.  
 
Völfinger Béla polgármester szavazásra tette fel a rendelettervezetben foglalt térítési díjakat. 
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül úgy döntött, 
hogy nem fogadja el a rendelettervezetet. 
 
Rendeletalkotás nem történt.  
 
 
4./  Polgármester szabadságának ütemezése és jóváhagyása 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét. 
 
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 nélkül, 1  tartózkodással meghozta a 
következő határozatát: 

 
 
 
 
 
 



Pápateszér  Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

2015.02. 09.   10/9. oldal. 

 
 

       11/2015. (II. 11.) határozat 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete – személyes érintettsége miatt –   
nem zárja ki Völfinger Béla polgármestert a  

                  Polgármester szabadságának ütemezése és jóváhagyása 
                  döntéshozatalból. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a 
következő határozatát: 

 
 

    12/2015. (II. 11.) határozat 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy Völfinger Béla polgármester szabadságának  
ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.  
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjék a szükséges munkajogi  
intézkedések megtételéről.  
 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős:    Fehér Mária  
                 címzetes főjegyző  

 
 
5./ Vegyes ügyek  
     
-  Pápateszér község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 
   egyeztetés szabályainak meghatározása  
   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 javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a 
testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
 
 
 
 



Pápateszér  Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

2015.02. 09.   10/10. oldal. 

 
 

    13/2015. (II. 11.) határozat 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
29.§-a alapján a településrendezési eszközök 
módosításának vonatkozásában meghatározza az 
egyeztetési eljárásban alkalmazandó partnerségi egyeztetés 
szabályait. A partnerségi egyeztetés szabálya e határozat 
melléklete.  

Felhatalmazza a polgármestert a módosításhoz szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal  
Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 
 
 
 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 22,05 órakor bezárta, a tanácskozást 
zárt ülésen folytatja.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


