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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Szám: 8/2015.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 28-án 18 órai 
kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak: 
Völfinger Béla polgármester 
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő  
Ilkó Sándor képviselő 
Milinszki Tibor képviselő 
Sutóczky György képviselő  
  
 
 
 
 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                         Vassné Butkovics Andrea főtanácsos  
                                                         2. napirendhez: Forsthoffer István SE elnök 
                                                         3. napirendhez: Leitner Pál kuratórium elnök  
 
Távol maradtak:  Horváth József alpolgármester 
                            Léhner Ilona képviselő 
 
 
A polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 
megjelent 5 fő, távol maradt 2 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. 
Javaslatot tett az ülés napirendjére: 
 

N a p i r e n d  
 
 

1./ Az önkormányzat 2014.  évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának  
     értékelése 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ A Pápateszéri Sportegyesület beszámolója a 2014. évi önkormányzati támogatás  
     felhasználásáról  
     Előadó: Forsthoffer István SE-elnök  
 
3./ A Pápateszér Községért Közalapítvány beszámolója a 2014. évi önkormányzati támogatás  
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     felhasználásáról  
     Előadó: Leitner Pál kuratórium elnöke  
 
4./ Járási ügysegédi feladatok ellátásáról szóló megállapodás módosítása    
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
5./ Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
  
6./ Települési Értéktár Bizottság létrehozása 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
7./ Vegyes ügyek  
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelmek elbírálása  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Az önkormányzat 2014.  évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának  
     értékelése 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja el a képviselő-
testület.  
 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

37/2015. (V. 28.) határozat    
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékeléséről készült 
előterjesztést elfogadja.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az értékelést a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Főosztály Szociális és 
Gyámügyi Osztályának küldje meg.  



Pápateszér  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2015.05. 28.   8/3. oldal. 

 
Határidő:  2015. május 31.   
Felelős:    Völfinger Béla 
                 polgármester 

 
2./ A Pápateszéri Sportegyesület beszámolója a 2014. évi önkormányzati támogatás  
     felhasználásáról  
     Előadó: Forsthoffer István SE-elnök  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette. Elmondta, hogy a labdarúgó csapat a 
megyei II. osztályba feljutott. Mára kiderült, hogy talán erős ez a szint a pápateszéri 
csapatnak, mentálisan nem tudnak helytállni. Dönteni kell, melyik osztályban folytatják. A 
kézilabda szakosztály a kezdeti lelkesedés után megszűnt. Kérte a jelenlevők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Ilkó Sándor képviselő elmondta, hogy a felnőtt csapattal nincs gond, ki tudtak állni minden 
mérkőzésen, az U21 korosztállyal van a probléma, nem mennek el a mérkőzésekre.  
 
Milinszki Tibor képviselő véleménye szerint olyan edzőt kell keresni, aki tudja koordinálni a 
dolgokat, akire hallgatnak, felnéznek a fiatalok, aki képes ellátni a feladatot. Csak hangerővel 
nem lehet.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy részt vett a sportegyesület legutóbbi probléma 
megbeszélő tanácskozásán. Kiderült, hogy a vezetőségben olyan tagok vannak, akik ezt nem 
is tudják. Illene a vezetőségi tagoknak munkát vállalni. Tisztújító közgyűlést kellene tartani, 
olyan vezetőket választani, akik munkájukkal támogatják az egyesületet. Az új vezetőség 
bízzon meg edzőt. Nem a játékosoknak kell azt eldönteni, hogy kik játszanak, hanem az 
edzőnek.  
 
Milinszki Tibor képviselő véleménye is az, hogy szerepvállalás nélkül nem megy. 
 
Forsthoffer István SE-elnök elmondta, hogy létszámgondokkal küzdenek.  
 
Sutóczky György képviselő szerint külön kell választani a szakmai vezetést és a pénzügyeket.  
 
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy nemtörődöm, hanyag munkára nincs szükség.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy próbálják megtartani a jelenlegi osztályt, ennek a 
feltételeit meg kell teremteni. Első lépés a vezetőség újjáválasztása, a feladatok elosztása.  
Javasolta, hogy a beszámolót fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 

38/2015. (V. 28.) határozat    
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Pápateszéri Sportegyesület beszámolóját a 2014. évi 
önkormányzati támogatás felhasználásáról – elfogadta.  
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3./ A Pápateszér Községért Közalapítvány beszámolója a 2014. évi önkormányzati támogatás  
     felhasználásáról  
     Előadó: Leitner Pál kuratórium elnöke  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette. Kérte a jelenlevők hozzászólását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a beszámolókat fogadják el. Kérte a 
testült döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 

39/2015. (V. 28.) határozat   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Pápateszér Községért Közalapítvány 
beszámolóját a 2014. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról – elfogadta.  

 
 
4./ Járási ügysegédi feladatok ellátásáról szóló megállapodás módosítása    
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt megállapodás módosítást ismertette. Kérte a jelenlevők 
hozzászólását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a megállapodás módosítást fogadják 
el. Kérte a testült döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 

40/2015. (V. 28.) határozat   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a járási ügysegédi feladatok ellátásáról szóló 
megállapodás módosítást – a melléklet szerint - elfogadta.  
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5./ Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására kiírt pályázati lehetőségekről.  
Árajánlatot kért a közös önkormányzati hivatal tető felújítására, a Jókai utca útfelújítására, 
járdafelújításokra. Az árajánlatok beérkezése után tájékoztatja a képviselőket.  
Az árajánlatok még nem érkeztek meg, ezért döntésre nem kerül sor a mai testületi ülésen.  
 
 
6./ Települési Értéktár Bizottság létrehozása 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, SZMSZ tervezetet, lakossági tájékoztatót 
ismertette. Olyan személyeket javasol választani a bizottságba, akik tisztában vannak a helyi 
dolgokkal és dolgozni akarnak. Most is hiányoznak a falunak az elköltözött értelmiségiek. 
Javasolta, hogy az értéktár bizottság elnöke Nagy Péter, tagjai Dr. Schandl László és Leitner 
Pál legyenek. További személyi javaslatokat kért a képviselőktől.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Milinszki Tibor képviselő véleménye szerint a javasolt személyek kapcsolatrendszere segíti az 
ügyet.  
 
Sutóczky György képviselő javasolta, hogy pápateszéri lakosok is legyenek a bizottságban. 
 
Völfinger Béla polgármester javasolta Milinszki Tibor képviselő megválasztását a 
bizottságba.  
 
Vassné Butkovics Andrea főtanácsos javasolta Süle Kálmánt a bizottságba.  
 
Völfinger Béla polgármester szavazásra tette fel az értéktár bizottság elnökére és tagjaira tett 
javaslatokat: Nagy Péter, Dr. Schandl László, Leitner Pál, Milinszki Tibor, Süle Kálmán. 
Kérte a Szervezeti és működési szabályzat elfogadását. Kérte a testület döntését.  
 
Milinszki Tibor 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 
Milinszki Tibor képviselőt. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással meghozta a 
következő határozatát: 
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41/2015. (V. 28.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
személyes érintettség miatt nem zárja ki Milinszki Tibor  
képviselőt  a  napirend szerinti döntéshozatalból. 

 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással meghozta a 
következő határozatát: 

 
42/2015. (V. 28.) határozat 

 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
- a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdése alapján létrehozza a Pápateszéri Települési Értéktár 
Bizottságot. 
A Pápateszéri Települési Értéktár Bizottság tagjának az alábbi személyeket választja 
meg: 
A bizottság elnöke: NAGY PÉTER 
Tagjai: DR. SCHANDL LÁSZLÓ 
            LEITNER PÁL 
            MILINSZKI TIBOR 
            SÜLE KÁLMÁN. 
 
A Pápateszéri Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és működési szabályzatát a 
határozat mellékletének megfelelően elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Veszprém Megyei Közgyűlés Elnökét értesítse.  
Határidő: azonnal  
Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 
 

 
7./ Vegyes ügyek  
 

-  Könyvtári szolgáltató hely nyitvatartási idejének meghatározása  
           Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

43/2015. (V. 28.) határozat    
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PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvtári szolgáltató 
hely nyitvatartását a következők szerint határozza meg:  
kedd 14-17 óra 
szombat 15-16 óra 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a megyei könyvtárt értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Völfinger Béla 
               polgármester 
 
 

 
- Szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolásának kérése  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 

 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     

 
 
44/2015. (V. 28.) határozat    
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápateszér, 
Lovászpatona, Bakonytamási, Vanyola, Nagydém, Bakonyszentiván és Bakonyság 
önkormányzatok közigazgatási területén létesítendő szennyvízcsatorna hálózat és 
szennyvíztisztító telep beruházás tárgyában az alábbi határozatot hozta:  
 
1. A Képviselő-testület az ellátásért felelősök képviseletére Lovászpatona Község 
Önkormányzatát bízza meg.  
 
2. A Képviselő-testület támogatja és dönt a szennyvízcsatorna hálózat és 
szennyvíztisztító telep pályázati anyagának előkészítéséről.  
 
3. A Képviselő-testület a pályázat előkészítésének bonyolításával a Pápai Vízmű Zrt-t 
bízza meg, mely feladatot a Vízmű díjazás nélkül végzi. 
 
4. A Képviselő-testület a hét település szennyvízelvezetési agglomerációba vonását 
támogatja.  
 
5. A tanulmányterv és a kapcsolódó eljárási díjak költségét 800.000,-Ft + ÁFA 
összegben az önkormányzat a 2015. január 1-jei lakosságszám arányában biztosítja.  
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Határidő: Folyamatos  
Felelős: Völfinger Béla 
             polgármester 
 

 
 
 

- Hittantábor támogatása  
Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 

 
Előadó ismertette Horváth Tamás plébános kérelmét, melyben a nyári táborukhoz kért 
támogatást. A költségvetésben 50 ezer Ft-ot terveztek e célra. Javasolta a támogatást. Kérte a 
testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

    45/2015. (V. 28.) határozat 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a hittantábort 50.000 Ft-tal támogatja.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás 
átutalására intézkedjék.  
 
Határidő: 2015. június 15.  
Felelős:    Völfinger Béla  
                 polgármester 
 
 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20,45 órakor bezárta, a tanácskozást zárt ülésen 
folytatja.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 
 
 


