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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Szám: 13/2015.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 16-án 
18,50 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 meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                          
                             
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./  Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás  
      igénylése  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 
2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
     Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához   
      Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 
3./  Vegyes ügyek  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./  Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás  
      igénylése  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 
 
Előadó ismertette a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati kiírást.   
A pályázati adatlap rögzítésének határideje 2015. szeptember 30.  
Rendeletet is kell majd alkotni a szociális célú tüzelőanyag rászorultságára vonatkozóan. 
Javasolta, hogy Pápateszér Község Önkormányzata nyújtsa be igényét 116 m3 kemény lombos 
fafajtára 14.000 Ft/erdei  m3 + áfa mennyiségre, melyhez 1000 Ft/erdei m3 + áfa mértékű 
önrészt biztosítson. Kérte a testület véleményét.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy nyújtsák be igényüket 116 m3 kemény lombos 
fafajtára.  Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
 
 

   69/2015. (IX. 16.) határozat 
 
                    PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő testülete 

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag  
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázati  
kiírás alapján igényét benyújtja 116 erdei m3 kemény-lombos  
tűzifa mennyiségre.  
A képviselő-testület 2015. évi költségvetésében a 116  m3 
szociális célú tűzifavásárlás céljára benyújtott igényéhez  
147.320 Ft önrészt biztosít. 
A képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőtől  
ellenszolgáltatást nem kér.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására  
intézkedjék. 
 
Határidő: 2015. szeptember 30.  
Felelős: Völfinger Béla  

                 polgármester 
 

 
2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
     Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához   
      Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 
 
Előadó ismertette a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot, az általános szerződési feltételeket. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy csatlakozzanak a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  2016. évi pályázati fordulójához.  
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 

70/2015. (IX. 16.) határozat  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván 
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok  
felsőoktatási tanulmányainak támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2016. évi pályázati fordulójához. 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2016. évi pályázati fordulójának Általános 
szerződési feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi 
fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 
pályázatokról hozott döntését  a 
https.//www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbele.asspx  internet 
címen elérhető EPER.Bursa rendszerben rögzíti.  
Nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális 
körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és 
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 
feltételeivel.  
Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló 
önkormányzati döntésről a Csatlakozási nyilatkozatot az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére  küldje meg. 
 
Határidő:  2015 október 1.  

                  Felelős:    Völfinger Béla  
                                   polgármester 

 
 
Ilkó Sándor képviselő az ülésről 19,04 órakor eltávozott. A jelenlevő képviselők száma: 6 fő.  
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3. /   Vegyes ügyek  
       Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 

 
- Idősek napja szervezése 

 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy az idősek napját 2015. október 17-ére szervezzék 
a művelődési házba. A pápai Pegazus Színház operett előadását láthatják az idősek napja részt 
vevői.  
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 
 

- Szüreti felvonulás szervezése 
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy 2015. október 10-ére szervezzék meg a szüreti 
felvonulást. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Sutóczky György képviselő javasolta, hogy lovas felvonulás legyen. A résztvevők 
vendéglátásához a húst biztosítja.  
 
Völfinger Béla polgármester megköszönte a felajánlást. Elmondta, hogy a plébánia udvarán 
lesz a műsor, kenyérsütés, vendéglátás.  
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 
 
 

- Pályázati tájékoztató vállalkozók és őstermelők részére 
 

Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 2015. szeptember 23-án 17 
órakor a községházán vállalkozóknak, őstermelőknek lesz tájékoztató a 2014-2020. pályázati 
ciklus lehetőségeiről és finanszírozásáról, napenergia hasznosításáról.  
 
 

- Tabán utcai járda rekonstrukció  
 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy megkezdődött a Tabán utcai 
járda rekonstrukciója, melyet a START munkaprogram keretében végeznek el. A 
rekonstrukció után a járda időjárás biztos lesz, a gyalogos közlekedést biztonságossá teszi.  
 

-  Szalay Bálint válasza az 521 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatára  
  

Völfinger Béla polgármester ismertette Szalay Bálint válaszát, melyet  az önkormányzat 
ajánlatára (521 hrsz-ú ingatlanból az óvoda által használt részt meg kívánja vásárolni 450 e Ft-ért) 
adott.  
 
- Általános iskola részére tányérok vásárlása  
 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az általános iskola részére 60 
db tányért vásároltak 30.404 Ft-ért.  
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Léhner Ilona képviselő, az általános iskola igazgatója megköszönte az önkormányzat 
támogatását.  
 

- Általános iskola épülete tetőzetének javítása 
 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az iskola épülete beázik, a 
bádog felszakadt. Javítására árajánlatot kért.  
 

- Pápateszér 511 hrsz-ú ingatlan adás-vételi szándéka 
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy az 511 hrsz-ú, 1202 m2 területű beépítetlen 
területet vásárolják meg. A temető mellett van, parkoló kialakításához lenne rá szükség.  
A hagyatéki eljárás folyamatban van, az új tulajdonossal tárgyal a vételárról, melyről a 
képviselő-testületet tájékoztatja.  
 
 
 
- Képviselők bejelentései 
 
Milinszki Tibor képviselő hibás nyomtatású szórólapot mutatott, melyet az  önkormányzat 
küldött a lakosságnak. Véleménye az, hogy igényesebb munkát is kiadhatna az önkormányzat. 
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy az eredeti példányt látta, nem volt 
hibás nyomtatású, abból másoltak 400 db-ot.  Meggyőződése, hogy nem az általuk kiadott 
szórólapot látják, hanem pl. a facebookra feltett hirdetést nyomtathatták így ki.  
 
Milinszki Tibor képviselő tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Zacsovics malom egykori 
tulajdonosai kopjafát állítottak a malom helyén. 
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a Reflex minden malomhoz tájékoztató táblát 
helyez el.   
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,30órakor bezárta.  
 
 
  

K. m. f. 
  
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 
 


