
Pápateszér  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2015.04. 22.   9/1. oldal. 

JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Szám: 6/2015.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 22-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 
                                                         Pápai Rendőrkapitányság részéről: Fülöp Tamás r.fhdgy. 
                                                                                                                  Varga Csaba r.ftörm. 
                            
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./ Beszámoló Pápateszér község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett  
     intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
     Előadó: Varga Csaba r.ftörm. körzeti megbízott 
 
2./  Horváthné Bögi Erzsébet pápateszéri lakos ingatlanvásárlási kérelme (092/2 hrsz) 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ Sutóczkyné Kiss Erika pápateszéri lakos ingatlancsere kérelme 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
4./ Falunap szervezése 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
5./  Vegyes ügyek  
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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./ 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 Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Völfinger Béla polgármester megköszönte a körzeti megbízott rendőrök munkáját, akik 
mindig elérhetőek, azonnal intézkednek. Javasolta, hogy a beszámolót fogadják el.  Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 

27/2015. (IV. 22.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pápateszér község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság  

  érdekében  tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos   
  feladatokról  szóló beszámolót elfogadta.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Pápai Rendőrkapitányságot 
értesítse.  
 
Határidő:  2015. április 30.  
Felelős:   Völfinger Béla  
                polgármester 

 
 
2./  Horváthné Bögi Erzsébet pápateszéri lakos ingatlanvásárlási kérelme (092/2 hrsz) 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó  köszöntötte Horváthné Bögi Erzsébet képviseletében megjelent Horváth Balázs 
pápateszéri lakost. Kérte, ismertesse a kérelmet.  
 
Horváth Balázs elmondta, hogy szeretnék a felső tavat helyrehozni, amely munkáknak a tervezési 
költsége több millió Ft lenne. 1 m-re emelnék a vizet, elvezető árkot ásnának, hogy rá tudják a 
kerékre a vizet vezetni.  
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H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Milinszki Tibor képviselő kérdezte, hogy a megközelítéshez lenne szükség az önkormányzati 
területre?  
 
Horváth Balázs válaszában elmondta, hogy ezer aláírás szükséges a megvalósításig, a szomszédok 
számát szeretné csökkenteni. Tehát adminisztráció szempontjából lenne fontos, nem a 
megközelítéshez. Egyszerűsíteni szeretnék az eljárást. Kérték már az ingatlant, de az előző 
polgármester nem válaszolt a kérelemre. Meg szeretnék vásárolni az önkormányzati ingatlant. 
Szalczer György volt polgármester szerint 52 Ft/m2 az ára.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy az előző testület tárgyalt a kérelemről. 
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy nem jutottak döntésre.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy az volt a szándéka, hogy rendbe teszik, hogy mint 
földút funkcionáljon. Véleménye szerint erdőből tavat csinálni bonyolult, szántóból könnyebb. Az 
erdő helyett erdőt kell telepíteni.  
 
Horváth Balázs elmondta, hogy művelés alól kivett, mocsár, gyep, erdő a művelési ág. A vízimalom 
újraindításához a vízjogi engedély megszerzéséhez nem lenne annyi szomszéd, ezért akarják 
megvásárolni a tó sarkáig, hogy a partoldalak legyenek az övék. Látványosság szempontjából azt 
szeretnék, hogy a malomkő is működjön.  
 
Sutóczky György képviselő elmondta, hogy Schwarcz Sándor a vízjogra igényt tartana, de Horváth 
Balázs sógora, akinek ott van a földje, elutasította a kérelmét.  
 
Horváth Balázs elmondta, hogy az előző testület a Bögi malom átadásra odacsődített ötven embert, 
erre volt ideje, a kérésüket elbírálni nem. Milinszki Tibor ötlete volt, hogy a Kossuth díjasokat hívják 
meg. 40 éve, hogy felmérték a malmokat. Nem zárkóznak el. A Reflexesek jobban óvják, mint a 
pápateszériek. Helytörténeti múzeumnak szánják.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy az 52 Ft/m2 nem az az ár, amiért földet adna el a 
pápateszéri önkormányzat. Az önkormányzat vagyonát nem kótyavetyélik el. Igaz, hogy csak 0,8 
AK,  de beerdősült terület, ezt kell mérlegelni az adás-vételnél. Támogatja a Horváth család 
törekvését, romokból kell felépíteni az épületeket. Zsörkön 95 Ft/m2 áron adtak el területet. A 
vagyonrendelet szerint ingatlanbecsléssel adhatják csak el az önkormányzati földeket. Lát-e Horváth 
Balázs lehetőséget arra, hogy a másik szomszédtól is megveheti a földet? 
 
Horváth Balázs válaszában elmondta, hogy Kurics Lászlótól már megvették., de nincs átiratva.  
 
Sutóczky György képviselő elmondta, hogy elismerésre méltó, hogy egyedül csinál malmot Horváth 
Balázs.  
 
Völfinger Béla polgármester kérte Horváth Balázst, hogy működjön közre abban, hogy Schwarcz úr 
megkapja a vízjogi engedélyt. Az út önkormányzati tulajdonban van. A falu felől a Grófi fürdőhöz 
vezető útról rálátni a Bögi malomra, gyalogosan lehet megközelíteni.  
 
Horváth Balázs elmondta, hogy álmodni sem merték, hogy eddig eljutnak. Betonozni kezdtek, 
emelkedtek a falak. Mókuskerék lett, ment folyamatosan a munka. Bakonytamásiról kaptak cserepet, 
segítséget. Nagy Péter kereste meg, hogy a tanároknak tartott továbbképzés keretében megnézhetik-
e. Ha szerkezetileg meglenne a malom, a lakásba használati tárgyakat helyeznének el.  
A Reflexesek elvi építési engedélyt kértek rá, a költségvetést is elkészíttették. Meg sem kérdezték 
őket. Kurics László nevében nem ígérhet semmit. A 25 malomtulajdonos részéről nem volt 
kezdeményezés.  
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Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy az elmúlt 50 év bűne, hogy a malmok a jelenlegi 
sorsukra jutottak. Javasolta, hogy tárgyaljanak Schwarcz Sándorral.  
 
Sutóczky György képviselő véleménye szerint az élni és élni hagyni elvet kellene követni.  
 
Horváth Balázs javasolta, hogy napolják el a döntést, várják meg a földmérőt. Az alsó 5 m érdekelné.  
 
Horváth József alpolgármester javasolta, hogy méressék ki az utat is.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy az utat is kiméretik.  
 
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy Schwarcz malom tulajdonosa az egyetlen, aki tudna most 
malmot üzemeltetni, csak rá kellene engedni a vizet.  
 
Horváth Balázs elmondta, hogy Kurics László tudná üzemeltetni a malmot, a tó felénél kell 16 cm 
víznek lenni. Ha a partoldali rész önkormányzati terület, nem kívánja megvásárolni, a kis parcellákig 
érdekli a terület. Nyáron szeretnék a malmot elindítani.  
 
Horváth Balázs az ülésről 19,08 órakor eltávozott.  
 
 
 
3./ Sutóczkyné Kiss Erika pápateszéri lakos ingatlancsere kérelme 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a kérelmet. Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy felkereste Sutóczky Evelin, elmondta, hogy vállalkozását, 
életét Pápateszéren képzeli el. A közösségi rendezvényeket támogatja. Ígéretet tett neki, hogy 
kérelmét támogatja. A földcsere az önkormányzat érdekét is szolgálja, mert művelhető területet 
biztosít a csere a START munkaprogramhoz.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy vagyonvesztés nem lehet. Kérte a testület döntését.  
 
Sutóczky György képviselő bejelentette személyes érintettségét, kérte, hogy a képviselő-testület 
döntsön arról, hogy részt vegyen-e a szavazásban.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a szavazásból ne zárja ki a képviselő-testület 
Sutóczky György képviselőt. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással meghozta a 
következő határozatát: 

 
28/2015. (IV. 22.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
személyes érintettség miatt nem zárja ki Sutóczky György  
képviselőt  a  napirend szerinti döntéshozatalból. 
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Völfinger Béla polgármester javasolta a földcserét, kérte a testület döntését.   
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a 
következő határozatát:  
 

 
29/2015. (IV. 22.) határozat  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

           Sutóczkyné Kiss Erika 8556 Pápateszér, Kossuth u. 46. sz.lakossal  
           megállapodik az alábbi ingatlanok cseréjében a következők szerint:  
 
           1.) Pápateszér Község Önkormányzata átadja Sutóczkyné Kiss Erika részére: 
               a) Pápateszér külterület 046/42 hrsz. alatti szántó művelési ágú 4,6234 ha területű, 
                 rét művelési ágú 2309 m2 területű, összesen: 4,8543 ha területű 51,8 AK értékű, 
                 1/1 tulajdoni illetőségű, 
 
               b)  Pápateszér külterület 066/3 hrsz. alatti agyaggödör művelési ágú 9799 m2  
                     területű 0,0 AK értékű, 1/1 tulajdoni illetőségű ingatlanokat.  
 
          2.) Sutóczkyné Kiss Erika átadja Pápateszér Község Önkormányzata részére: 
               Pápateszér 0225/14 hrsz. alatti szántó művelési ágú 3,9913 m2  területű, 
               rét művelési ágú 1859 m2  területű, összesen: 4,1772 m2 területű , 92,37 AK értékű,  
               1/1 tulajdoni illetőséget,  
               amelyet Pápateszér Község Önkormányzata cserébe elfogad. 

 
            Felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására.  
 
            Határidő: azonnal 
            Felelős:    Völfinger Béla  
                             polgármester 

 
 
 
 

4./ Falunap szervezése 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a falunap tervezett időpontja 2015. július 11. 
szombat. Ismertette a programtervezetet.  Kérte a képviselők részvételét a szervezésben és a 
lebonyolításban.  
 
A javasolt programmal a képviselők egyetértettek.  
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5./ Vegyes ügyek  
 
-    Pályázat benyújtása kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb  
           szolgáltatás- étkeztetés-  ellátásához kapcsolódóan 
           Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 
Előadó ismertette az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe 
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendeletet. Javasolta, 
hogy az önkormányzati autó cseréjére nyújtsák be a pályázatot. A jelenlegi autó 13 éves, 
jelentős költséggel tudnák megjavíttatni, cseréje indokolt és szükséges. 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:     
 

30/2015. (IV. 22.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) 
MvM. rendelet 2. § (1) bekezdése b) pontjában megjelölt 
kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb 
szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (2. célterület) ba) 
pontja szerint pályázatot nyújt be a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  
57. § (1) bekezdés Szociális alapszolgáltatások:  
c) pontja szerinti étkeztetési feladatok ellátását szolgáló 
gépjármű cseréjére.  
 
A szolgáltatásfejlesztés szükségességét az indokolja, hogy a 
jelenlegi autó 13 éves, műszakilag már nem megbízható, a 
műszaki követelményeknek csak jelentős ráfordítással 
tehető alkalmassá.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására 
intézkedjék.  
 
Határidő:  2015. május 4.  
Felelős:   Völfinger Béla  
                polgármester 
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-   Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 6/2015.  
    (III. 31.) határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben     
    történő megállapítása  

          Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést. 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:     
 

31/2015. (IV. 22.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 6/2015. (III. 31.) 
határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő 
megállapításával egyetért. 
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Társulást értesítse.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Völfinger Béla  
                polgármester 

 
 
         - Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által az orvosi ügyelet 
           részére terepjáró beszerzésére benyújtandó pályázat támogatása  
          Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést. 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:     
 

32/2015. (IV. 22.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsa azon döntését, hogy az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet szerint 
pályázatot nyújt be melyben a következő fejlesztéseket kívánja megvalósítani: 



Pápateszér  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2015.04. 22.   9/8. oldal. 

  
- Terepjáró személygépjármű beszerzése a társulás működési területén lévő egyéb 
közösségi  célú szolgáltatások ellátására 
- Megvalósítás helye: 8500 Pápa, Anna tér 11., 2885 hrsz. 
  
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztés a település szempontjából 
előnyös és szükséges. 
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Társulást értesítse.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Völfinger Béla  
                polgármester 

 
 
-     Étkeztetés Szakmai programjának módosítása 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt szakmai programot  ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester kérte a testület döntését, a szakmai program módosítás 
elfogadását.   
 
 
 A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 

33/2015. (IV. 22.) határozat  
 

          PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
          az étkeztetés Szakmai program módosítását elfogadja.  
 
 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet 
- a START munkaprogram keretében tartott ellenőrzésről, 
- az aprítógép működéséről, 
- a tervezett pótkocsi vásárlásról, 
- a kitermelt fa mennyiségéről (25 m3

33

) 
 
Léhner Ilona képviselő tájékoztatta a testületet, hogy Ihász László pápateszéri lakos 
megkereste ingatlanvásárlási kérelmével, hogy mikor dönt a képviselő-testület róla? 
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy az ügyintézés folyamatban van, a  
földkimérést megrendelte. A tulajdonosok hozzájárulását be kell szerezni ahhoz, hogy 
hosszabb úton közlekednek.   
 



Pápateszér  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2015.04. 22.   9/9. oldal. 

Léhner Ilona képviselő megköszönte a képviselő-testületnek az általános iskolai tanulók 
kirándulásához nyújtott támogatást. A 8. osztályos tanulók támogatásáról lemondanak, mert 
azt a KLIK fizeti.  
 
Milinszki Tibor képviselő felvetette, hogy az óvodában a középső helyiségből alakítsanak ki 
irodát, az iroda helyén csoportszobát, mert az világosabb, kedvezőbb lenne a gyermekeknek.  
 
Völfinger Béla  polgármester válaszában elmondta, hogy felmérik a csere lehetőségét.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 21,30 órakor bezárta.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 
 

 


