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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Szám: 5/2015.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31-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  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanácskozási joggal meghívottak:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                         Vassné Butkovics Andrea főtanácsos 
                            
Távol maradt: Léhner Ilona képviselő 
 
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./ A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok  
     számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./  A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzatának  
       módosítása   
        Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
3./  Vegyes ügyek  
 
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./ Települési támogatási 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./ A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok  
     számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet és indokolást ismertette. 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:   
 

5/2015. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú 
választópolgárok számáról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 

 
 
2./  A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzatának  
       módosítása   
        Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Milinszki Tibor képviselő kérdezte, hogy a köztisztviselők képesítettek-e?   
 
Fehér Mária címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy a jelenleg alkalmazott köztisztviselők 
rendelkeznek a munkakörük ellátásához szükséges képzettséggel.  
 
Völfinger Béla polgármester kérte a testület döntését, az SZMSZ módosítás elfogadását.   
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
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20/2015. (III. 31.) határozat  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti  
és működési szabályzatának módosítását és az egységes  
szerkezetű SZMSZ-t az előterjesztés szerint elfogadja.  
 

 
3./ Vegyes ügyek  
 
-  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 ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt  rendelettervezetet, indokolást és 
hatástanulmányt. Tájékoztatta a képviselőket az óvodai étkeztetéssel kapcsolatos 
észrevételeket (óvónők és szülők). Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy az óvodai jelentésben szereplő 20 %-os emelési 
javaslat összecseng a szülők véleményével. Az iskola nem adott véleményt.  
 
Völfinger Béla polgármester kérte a képviselők véleményét a pápateszéri óvodai térítési díj 
emeléséről.  
 
Sutóczky György képviselő elmondta, hogy elfogadja az óvodai és szülői véleményeket, 
személyes tapasztalata nincs, nem tudja megítélni.  
 
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy nem tartja indokoltnak a térítési díj emelést.  
 
Ilkó Sándor képviselő csatlakozott az előtte szóló véleményéhez. 
 
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő sem tartja indokoltnak az emelést.  
 
Völfinger Béla polgármester sem szavaz az emelés mellett.  
 
Milinszki Tibor képviselő kérte a képviselőket, hogy ez a lelkesedés maradjon meg bennünk, 
legyen a képviselő-testület következetes. 
 
Völfinger Béla polgármester kérte a rendelettervezet elfogadását, a bakonyszentiváni 
tagóvoda térítési díj emelését, a Pápateszéri Napsugár Óvodára vonatkozó térítési díj 
változatlanul hagyásával.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő önkormányzati rendeletét:  
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6/2015. (IV. 10.) 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.  
 
- Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről szándéknyilatkozat  

     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Markovics utcai lakosok szeretnék a kertjeik 
végében levő 763/1hrsz.-ú önkormányzati ingatlant megosztani és kérelmezők telkeinek 
szélességében területet megvásárolni. A vételárat és a költségeket vállalják. Javasolta, hogy 
foglalja határozatba a képviselő-testület a szándékát az értékesítésről, hogy ennek 
ismeretében az érintett lakosok megkezdhessék az ügyintézést (telekhatárok kimérése, 
telekmegosztás stb). Ezzel a megoldással minden ingatlantulajdonos a saját portáját 
használná, nem tárolná az eszközeit önkormányzati tulajdonú területen. Megszűnnének a 
hátsó kijáratok. Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Miliszki Tibor képviselő javasolta, hogy a község egész területén követeljék meg, hogy 
mindenki a saját ingatlanán tárolja a gépeket, járműveket és egyéb dolgokat.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a  javaslattal egyetért, ellenőrzik a közterületen 
való tárolást, felszólítás után érvényt szereznek a közterület használatról szóló önkormányzati 
rendelet előírásainak. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
    21/2015. (III. 31.) határozat 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
ezúton kifejezi szándékát, hogy a tulajdonában levő 
Pápateszér 763/1  hrsz-ú ingatlan megosztásához 
hozzájárul, a Markovics utcai lakosok részére az 
ingatlanból az egyes telkekhez szükséges területet 
értékesít. Feltételként írja elő, hogy a telekmegosztás 
költségeit a kérelmező ingatlantulajdonosok viseljék, 
kerítéssel zárják el (kapu nélkül) saját területüket, 
önkormányzati területen gépeket és más eszközöket nem 
tárolhatnak. 

Felkéri a polgármestert, hogy erről a kérelmezőket 
értesítse.  
Határidő: 2015. április 15. 
Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 
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- Sárközi testvérek ingatlanfelajánlása   
Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 

 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy Sárközi Róbert és testvérei a Pápateszér, Ady u. 4. 
sz. alatti ingatlant felajánlották az önkormányzat részére térítésmentesen. Javasolta, hogy 
fogadják el a felajánlást. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

    22/2015. (III. 31.) határozat 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Pápateszér, Ady u. 4. sz. alatti ingatlan térítésmentes  
felajánlását elfogadja.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonjog átadás-átvétellel 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: azonnal   
Felelős:    Völfinger Béla  
                 polgármester 
 
 

-   Általános iskolai tanulók kirándulásának támogatása 
    Előadó: Völfinger Béla polgármester 

 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy az általános iskolások kirándulásához kérte az 
igazgató a már hagyománnyá vált támogatást. 103 gyermeket érint Pápateszérről.  
Javasolta, hogy 1000 Ft-tal járuljanak hozzá a kirándulás költségeihez tanulónként.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester kérte a testület döntését.  
 

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

 
23/2015. (III. 31.) határozat   

 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Pápateszéri Általános Iskolába 
járó,  pápateszéri általános iskolai tanulók 
kiránduláshoz 103 ezer Ft támogatást biztosít. 

    Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás 
    kifizetésére intézkedjék.  
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    Határidő: azonnal  
    Felelős:  Völfinger Béla 
                  polgármester 

 
 

 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2015. június 20-án 
lovasnap lesz Pápateszéren Gróf Esterházy Pál emlékversennyel. Este a templomban 
megemlékezést tartanak Gróf Esterházy Pálról és az I. világháborús pápateszéri hősökről.  
2015. június 21-én az ünnepi szentmisét a zirci apát celebrálja, amelyen koszorúzás lesz az 
önkormányzat részéről is.  
 
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy szeretné, ha az iskola is részt venne a 
rendezvényen, ezt az igazgatónőnek szeretné mondani, aki sajnos távol maradt az ülésről. 
Irodalmi színpad jelleggel műsort adhatnának.  
 
Horváth József alpolgármester kérdezte, hogy a lovasnapon kívül tartanak még falunapot is?  
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a következő ülésen határoznak erről. 
 
Horváth József alpolgármester kérdezte, hogy a sportpálya mellett a fákat muszáj volt 
kivágni?  
 
Ilkó Sándor képviselő véleménye szerint már korábban ki kellett volna azokat a fákat vágni, 
mert elöregedtek. 
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a fák betegek, korhadtak voltak, 
helyükre csemetéket ültetnek. 
Tájékoztatta a képviselőket: 

-  a tervezett kmb iroda kialakításáról a művelődési házban, 
- a tejautomata működtetője megszüntette tevékenységét, 
- a közfoglalkoztatottak által végzett munkákról, a várható tanfolyamról,  
- a START munkaprogram keretében vásárolt aprítógépről.  
- Sutóczky Evelin földcsere kérelméről, 
- Ihász László ingatlanvásárlási kérelméről, 
- Horváthné Bögi Erzsébet ingatlanvásárlási kérelméről, 

melyeket a következő képviselő-testületi ülésen tárgyalnak meg.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 21,20 órakor bezárta, a tanácskozást 
zárt ülésen folytatja a képviselő-testület.  
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


