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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Szám: 4/2015.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 25-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 
Léhner Ilona képviselő 
Milinszki Tibor képviselő 
Sutóczky György 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./  Javaslat a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati  
      rendelet megalkotására  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Megállapodás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerületével Szalczer  
     György volt polgármester 25 és 30 éves jubileumi jutalma összegének átadásáról  
     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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./  Javaslat a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati  
      rendelet megalkotására  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet és indokolást ismertette. 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Léhner Ilona képviselő kérdezte, hogy a 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés: „Az 
ellátás igénybe vehető lakásra szállítással” mit jelent? Beviszik a házba? Ki viszi be? Az 
étkeztetést biztosító vállalkozóval milyen megállapodás van?   
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a vállalkozóval kötött szerződést 
minden képviselő láthatta a testületi ülésen, a vállalkozó szállítja március 1-jétől az ételt, nem 
viszi be a házba, nem a konyhában adja át, nem lesz kulcsa a házakhoz.  
 
Léhner Ilona képviselő kérdezte, hogy azoknak az ellátottaknak, akik nem tudnak kimenni 
érte a házból, ki viszi be? Nézzenek utána, hány fő az, akinek gondot jelent az ebéd bevitele. 
Ne legyen visszaesés a szolgáltatásban.  
 
Horváth József alpolgármester elmondta, hogy aki arra rászorul, van házi gondozója, aki 
beviszi az ebédet a lakásba, ha szükséges, ki is tálalja.  
 
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy eddig ez nem volt probléma.  
 
Léhner Ilona képviselő szerint nem árt, ha egy falusi önkormányzat szociálisan érzékeny.  
 
Milinszki Tibor képviselő sajnálatát fejezte ki, hogy az előző ciklusokban nem tett érte senki, 
hogy helyben főzzék meg a szociális étkezők ebédjét. A konyhának lett volna kapacitása.  
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy a konyha akkor főzött 220 személyre, amikor a 
gyermeklétszám még magas volt, működött az öregek otthona is.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy az ételkihordásban is érvényesül az emberség és 
rugalmasság. Az önkormányzati autóval szállították eddig az ebédet, ami évi 1,5 millió Ft-ba 
került.  
 
Léhner Ilona képviselő kérdezte, hogy mennyi volt rá a normatív támogatás? 
 
Völfinger Béla polgármester válasza: nem volt a szállításra normatíva. Sok sok éven át hordta 
az ebédet, sokszor 1,5 millió Ft-ért.  
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Sutóczky György képviselő elmondta, hogy az önkormányzati autó tehergépkocsi, 
alkalmatlan gyerekek szállításáram ezt akkor is mondta, amikor megvették.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy személyszállításra 20 személyes buszt akartak 
vásárolni, de nem sikerült.  
 
Sutóczky György képviselő véleménye szerint segítsék a rászorulókat, azért van a képviselő-
testület, visszalépés ne legyen a szolgáltatás minőségében.  
 
Ilkó Sándor képviselő elmondta, hogy nem lesz visszalépés, hisz a rászorulóknak van házi 
gondozója, aki beviszi az ebédet.  
 
Léhner Ilona képviselő véleménye szerint az ellátás minőségében, a kényelmük 
kiszolgálásában lesz visszalépés.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a házi gondozók megmaradnak, ellátják a 
munkájukat.  
 
Ilkó Sándor képviselő szerint minden úgy marad, mint eddig, csak nem az önkormányzat 
szállítja házhoz az ebédet, hanem a vállalkozó.  
 
Léhner Ilona képviselő megköszönte az indokolást, reméli, így is lesz.  
 
Völfinger Béla 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:   
 

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról  
a mellékelt rendeletet alkotja.  
 

 
2./ Megállapodás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pápai Tankerületével Szalczer  
     György volt polgármester 25 és 30 éves jubileumi jutalma összegének átadásáról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt megállapodás tervezetet, levelet, valamint Szalczer 
György nyilatkozatát, mely szerint az önkormányzattól nem tart igényt a jubileumi jutalomra.  
Így nem terjeszti a határozati javaslatot elfogadásra a képviselő-testület elé.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy amikor Szalczer György polgármesteri tisztsége megszűnt, 
közalkalmazotti jogviszonya folytatódott. A polgármesteri tisztség betöltése idejére fizetés nélküli 
szabadságon volt. Nyugdíjazás előtt áll, vizsgálta a KLIK a 40 éves jubileumi jutalom lehetőségét, 
ekkor derült ki, hogy sem a 25 éves, sem a 30 éves jubileumi jutalmat nem kapta meg.  
Véleménye szerint nem kellett volna a megállapodást és levelet kiküldeni a képviselőknek, mint 
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véres rongyot körbehordozni, mert keserű szájíze van, rosszul néz ki, azt a hatást kelti, mintha igényt 
tartana Szalczer György a jubileumi jutalomra. A jóindulatot hiányolta.  
 
Horváth József alpolgármester véleménye szerint ahhoz nincs közük a képviselőknek, hogy jár-e a 
jubileumi jutalom, azt a törvény írja elő, de a kifizetés költségvetést érint, ezért kell a képviselő-
testületnek tudni róla.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a költségvetésben nem tervezték, ezért kell képviselő-
testület elé terjeszteni.  
 
Milinszki Tibor képviselő szomorúnak és elgondolkodtatónak tartja, hogy most derült ki, hogy nem 
kapta meg a jubileumi jutalmat Szalczer György.  
 
Léhner Ilona képviselő kérdezte, hogy miért nem Szalczer Györggyel beszélt a polgármester úr? 
Akkor megtudhatta volna, hogy nem állt szándékában felvenni a teszéri önkormányzattól.  
 
Milinszki Tibor képviselő szerint, ha 2006-ban és 2011-ben nem tervezte be az önkormányzat 
költségvetésébe Szalczer György, akkor nem is akarta felvenni a jubileumi jutalmat.  
 
Ilkó Sándor képviselő elmondta, hogy a KLIK miért nem beszélte meg Szalczer Györggyel, mielőtt 
kiküldte a megállapodást az önkormányzatnak?  
 
Léhner Ilona képviselő véleménye szerint, aki meglátta az erről szóló dokumentumokat, rossz szájíze 
van. Nem kellett volna körbeküldeni.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a képviselőknek küldte meg a megállapodást, azoknak, 
akik jogosultak a döntésre. Melyik képviselőnek nem kellett volna tudni róla? 
 
Milinszki Tibor képviselő kérdezte, hogy mint képviselő, mi nem tartozik rá?  
 
Léhner Ilona képviselő kérdezte Milinszki Tibor képviselőt: amíg nem ült be ebbe a székbe, addig itt 
mindenki lopott, csalt, hazudott? 
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy 2006-ban és 2011-ben kellett volna az iskolatársulás 
tagönkormányzatainak kifizetni a 25 és 30 éves jubileumi jutalmat. A képviselők tudta nélkül 
lehetett aszfaltozni az iskolaudvart. Akkor arra is jutott pénz az iskolában. Amikor már nem volt 
pénz, akkor kérdezték meg a képviselőket.  
Nem kér döntést a napirendben, a KLIK vezetőjét levélben értesíti.  
 
3./ Vegyes ügyek  
 
  
- Helyi rendelet alkotása a képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról    

     szóló 10/2014. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást és 
hatásvizsgálatot ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Léhner Ilona képviselő kérdezte, hogy jogszabály írja-e elő, hogy rögzítsék a 
jegyzőkönyvben a nemmel szavazókat?  
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Fehér Mária címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy nem írja elő jogszabály, a 
képviselő-testület a saját szervezeti és működési szabályzatában rendelkezhet így.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy azért javasolta az SZMSZ módosítást, mert több 
önkormányzatnál is rögzítik az ellenszavazók nevét, számára ez szimpatikus.  
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy ő vállalja a nevét, nem jelent problémát e szabály 
bevezetése.  
 
A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét. 
 
 

4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
10/2014. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról a  
mellékelt rendeletet alkotja.  

 
 
 
 
- Rovásírásos falunév tábla állításához hozzájárulás  

     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a Jobbik Alapszervezet Pápateszér kérelmét, melyben rovásírásos falunév tábla 
állításához kéri a képviselő-testület beleegyezését. Javasolta, hogy járuljanak hozzá. Kérte a testület 
döntését.  
 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
 

    17/2015. (II. 25.) határozat 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a Jobbik Alapszervezet Pápateszér  
rovásírásos falunév táblát állítson.  

Felkéri a polgármestert, hogy erről kérelmezőt értesítse.  

Határidő: azonnal  
Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 
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- Általános iskolai tanulók kirándulásának támogatása  
Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 

 
Előadó ismertette az általános iskolai szülői munkaközösség kérelmét, melyben 23 fő tanuló 
kirándulásához (Erdély) kért 1500 Ft/fő támogatást. Javasolta a támogatást. Kérte a testület 
döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

    18/2015. (II. 25.) határozat 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az általános iskolai tanulók kirándulását (Erdélybe) 
34.500 Ft-tal támogatja.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás 
kifizetésére intézkedjék.  
 
Határidő: 2015. május 31.  
Felelős:    Völfinger Béla  
                 polgármester 
 
 

 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a START 
munkaprogram 24 fővel indul március 2-ától, 12 hónapra. Bakonyszentiván, Gic és Vanyola 
községek önkormányzataival közösen pályázatfigyelésre, írásra, készítésre megállapodást 
kötöttek. Az ERFO Világítástechnikai Kft az önkormányzati épületek világítás felmérését 
elvégezte. A számítások következnek.  

 
 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20,15 órakor bezárta, a tanácskozást 
zárt ülésen folytatja a képviselő-testület.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


