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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Szám: 7/2015.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 29-én 19 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 
Sutóczky György képviselő  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanácskozási joggal meghívottak:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                         Vassné Butkovics Andrea főtanácsos  
                            
Távol maradt: Milinszki Tibor 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./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány  
     jóváhagyásáról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
4./  Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzései    
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
5./ Helyi rendelet alkotása az ebtartásról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester  
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6./ Vegyes ügyek  
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./ Települési támogatási 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./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást és előzetes 
hatásvizsgálatot ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-
testület.  
 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:    
 
 

7/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi  
költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 18.)  
önkormányzati rendelet módosításáról  a mellékelt  
rendeletet alkotja.  
 

 
2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást és előzetes 
hatásvizsgálatot ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-
testület.  
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:    
 
 

8/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelet   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi  
költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.)  
önkormányzati rendelet módosításáról  a mellékelt  
rendeletet alkotja.  
 

 
 
3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány  
     jóváhagyásáról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot  ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla  polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-
testület.  
 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:  
 
 

9/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelet   
 
PÁPATESZÉR  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi zárszámadásról és pénzmaradvány 
jóváhagyásáról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 

 
4./  Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzései    
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja el a képviselő-
testület.  
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:    
 
 
 

34/2015. (IV. 29.) határozat   
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
– a polgármesteri előterjesztés elfogadásával – a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-a (1) bekezdése 
rendelkezéseire figyelemmel megállapítja, hogy az Önkormányzat a 
2015. évben közbeszerzési tervben feltüntethető beszerzéseket 
(építési beruházást, felújítást, és szolgáltatás-megrendelést) nem 
tervez, így közbeszerzési tervet elfogadni nem áll módjában.  

 
 
5./ Helyi rendelet alkotása az ebtartásról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot , valamint Grúber László levelét. Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Sutóczky György képviselő véleménye szerint Grúber Lászlónak igaza van, a Fényes hegyen 
zavarják a kutyák a pihenést.  
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy nem hozhatja meg a képviselő-testület a tervezet 
szerinti rendeletet. Ismertette az  Alkotmánybíróásg 146/2011. (XII. 2.) AB határozatot, 
melyet az önkormányzati ebtartási rendeletekről hozott. Alacsonyabb szintű jogszabály – 
jelen esetben önkormányzati rendelet – nem lehet ellentétes pl. a kormányrendelettel.  
 
Horváth József alpolgármester javasolta, hogy a a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendeletet juttassák el minden házba.  
 
Sutóczky György képviselő elmondta, hogy a Fényes hegy elveszti varázsát, ha ott kutyák 
vannak.  
 
Völfinger Béla polgármester szerint kitiltani nem lehet a kutyákat.  
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy a Fényes hegyi helyzetet kellene rendezni, nem az 
egész falura alkotni rendeletet. Azt kell elérni, hogy a Fényes hegyben ne lehessen kutyát 
tartani.  
 
Ilkó Sándor képviselő elmondta, hogy a kerítést le kell bontatni.  
 
Völfinger Béla polgármester véleménye szerint nem környezetbe illő a kerítés.  
 
Sutóczky György képviselő elmondta, hogy megoldást kell találni a kutyák kitiltására a 
Fényes hegyből,.  
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Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy napolják el a rendeletalkotást, kérjenek a 
kormányhivatalból törvényességi felügyeleti állásfoglalást.  
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 
 
6./ Vegyes ügyek  
 
- Kárpátaljai magyar családok segítése 
 Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette Bácsi Zoltán Jobbik Magyarországért Mozgalom Pápateszéri Alapszervezet 
Elnöke levelét, melyben kezdeményezte egy kárpátaljai településsel testvér települési 
együttműködést, amely katasztrófahelyzetük enyhítését szolgálná. Lehetőséget nyújtana 
lakossági adományok gyűjtésére és elküldésére. Az adományok eljuttatását a devecseri 
önkormányzat vállalja magára. Elmondta, hogy az egyháznál már volt adománygyűjtés. Kérte 
a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Sutóczky György képviselő javasolta, hogy egyházzal vegyék fel a kapcsolatot, 
rászorultaknak juttassák el az adományokat, legjobb megoldás, ha pénzt visznek ki, és ott 
veszik meg a szükséges dolgokat.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy egy kárpátaljai kis település részére gyűjtsenek 
adományokat, amelyek eljuttatására intézkedik.  
 
A polgármester javaslatával a képviselők egyetértettek.  
 
 
 
 
 

- Képviselők bejelentései 
 
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy szeretne választ kapni, mert tudnia kell, mire 
számíthat, milyen szinten támogatja az iskolát az önkormányzat? Számíthat-e az 
önkormányzat kisbuszára a május 4-én és 5-én atlétikai versenyre történő szállításra?  
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy számíthat az önkormányzatra. A 
kisbusz nem alkalmas gyermekszállításra, de elviszi a gyerekeket. Pályáztak új autóra, mert a 
jelenlegire már nem érdemes költeni.  
 
Léhner Ilona képviselő kérte, hogy a salakos pályát gyomirtózzák le.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy nem gyomirtást végeztet, hanem a 
közfoglalkoztatottakkal megkapáltatja és rendbe teteti a pályát.  
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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 
 

 


