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JEGYZŐKÖNYV  
 
 
Szám: 17/2015.  

 
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 3-án   
17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről, falugyűléséről és közmeghallgatásról.  
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak:
Völfinger Béla polgármester 
Horváth József képviselő 
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő 
Ilkó Sándor képviselő 
Léhner Ilona képviselő 
Sutóczky György képviselő  
 

 
 
 
 
 
 
 

Távol maradtak: Milinszki Tibor képviselő 
 
                            
Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                     Vassné Butkovics Andrea főtanácsos 
 
Lakosság részéről megjelent:  43 fő  
                                                         
Völfinger Béla 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./  Beszámoló Pápateszér Község Önkormányzata 2015. évi tevékenységéről, 2016. évi terveiről  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ Közmeghallgatás 
 
4./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási  
     megállapodás módosítása  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
5./ Vegyes ügyek  
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Z á r t  ülésen: 
 
1./ Arany János Tehetséggondozó Programban részvétel 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Települési támogatási kérelmek  
     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./  Beszámoló Pápateszér Község Önkormányzata 2015. évi tevékenységéről, 2016. évi terveiről  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket ismertette. Kérte a jelenlevők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Sutóczkyné Kiss Erika  érdeklődő lakos megköszönte a polgármester és a képviselő-testület 
munkáját. Sokat tettek az elmúlt egy évben. A Tabán utcai híd egyedülállóan szép, a 
virágosítással is elégedett, látványos fejlődés történt 2015-ben a faluban.  
 
Völfinger Ferencné érdeklődő lakos megköszönte a lakosság nevében a virághagymákat, 
melyeket a polgármester osztott szét a lakosok között. Az utak fejlődése is látványos.  
 
Knolmajer Ferenc érdeklődő lakos elmondta, ha ilyen szépen rendezi az önkormányzat a falut, 
jövőre sem lesz probléma.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy jó érzés számára, hogy a lakosok tesznek annak 
érdekében, hogy szépüljön a falu. Megköszönte a segítséget (fuvar, murva, virágok, 
virághagymák). Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy beneveztek a Virágos Magyarország 
versenybe, nem azt remélték, hogy helyezést érnek el, hisz most kezdték csak a virágosítást, 
hanem abban bíztak, hogy a zsűri szakértői véleménnyel segíti majd az önkormányzatot a 
további szépítéshez. Sajnos nem is vették észre, hogy itt jártak.  
Kérte a tájékoztatók elfogadását.   
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
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84/2015. (XII. 3.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pápateszér Község Önkormányzata 2015. évi tevékenységéről,  
2016. évi terveiről és a lakókörnyezet állapotáról szóló  
tájékoztatókat elfogadta.  
 
 

3./ Közmeghallgatás 
 
Vass László érdeklődő lakos a hirdetéseket hiányolja. Kérte, hogy a gyógyszertár elé egy kis 
hidat építsenek, hogy ne kelljen az időseknek sokat kerülni vagy az árkon átmenni.   
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a hirdetőautót el kellett adni, mert óriási 
költsége volt. Hirdetőtáblákat (7 db) készítettek, azokat kihelyezik a faluba. Szórólapon is 
tájékoztatják a lakosságot, mert akik napközben dolgoznak, távol vannak, nem hallják a 
hirdetést, az idősek meg nem Interneteznek. Hangoshíradó  kiépítése több millió Ft-ba kerülne.  
A gyógyszertár elé a híd építése megoldható, van hozzá alapanyag, elkészítik. A gyógyszertár 
felújítására vagy áthelyezésére pályázati lehetőségre várnak.  
 
Smal József  érdeklődő lakos ismét kérte, hogy a Rákóczi utcában az árkot takarítsák ki.  
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy komoly munka lesz, de megoldják.  
 
Mayer József érdeklődő lakos felvetette, hogy az Árpád utcában lehetetlen elmenni a járdán. 
Kérte a polgármester urat, tekintse meg.  
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a START munkaprogramban pályáztak 
térkőre (600 m2), azt saját dolgozókkal az Árpád utcai járda építésére használják fel. Felhívta a 
figyelmet, hogy az ingatlantulajdonosok kötelessége a járda takarítása, rendben tartása.  
 
Kocsis Ferencné érdeklődő lakos kérdezte, hogy a Jókai utcát mikor újítják fel? A mellettük levő 
udvart nem gondozza senki. Intézkedni kellene az ügyben.  
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a télre feltöltik murvával a Jókai utcát. 
Ha sikerül pályázati támogatást kapni, akkor tudják felújítani.  
 
Sutóczky György képviselő javasolta, hogy a temetőbe építsenek urnafalat.  
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy már több temetőben is megnézte az 
urnafalat, tapasztalatot gyűjtött, amit Bakonyjákón látott, olyan stílusában illene a pápateszéri 
temető ravatalozójához.  
 
Vass László érdeklődő lakos javasolta, hogy a Béke utcai árokból a csövet vezessék át a Dózsa 
utcába. A nyugati oldalon lakók pincéjébe folyik a víz. Sem az Árpád, sem a Dózsa utca felé 
nem tud lefolyni. Nem az árokban folyik a víz, mert magas az útpadka.  
 
Smal József  érdeklődő lakos felvetette, hogy a Rákóczi   utcában levő üres telek vízóráján  nincs 
fedő, balesetveszélyes.  
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Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy intézkedik a tető felhelyezésére.  
 
Kovács Miklós érdeklődő lakos felvetette, hogy a Proksa telek üres, beépítetlen, sok fűzfabokor    
van rajta és gaz, ki vágja le?  
 
Vass László érdeklődő lakos gratulált a polgármester úr munkájához. További sok sikert kívánt.  
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a Proksa telek mellett önkormányzati 
tulajdonú ingatlan van, melynek határait kiméreti, a bokros terület gazdáját felszólítja a 
rendbetételre. Megköszönte a hozzászólásokat, javaslatokat.  
 
4./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási  
     megállapodás módosítása  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt megállapodás módosítási javaslatot ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Völfinger Béla  polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  
 

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

85/2015. (XII. 3.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulása Társulási megállapodásának  módosítását, 
valamint azt egységes szerkezetben – az előterjesztés 1. 
és 2. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a  
Társulási megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Völfinger Béla  
                polgármester 
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5./ Vegyes ügyek  
 

- A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak Veszprém  
          Megyei Kormányhivatal általi meghatározásához vélemény adása 
         Előadó: Völfinger Béla  polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

        86/2015. (XII. 3.) határozat 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért  a Veszprém Megyei Kormányhivatal által meghatározott 
kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatáraival.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztályát értesítse. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 
 

 
 

- Mozgásérzékelő kamera vásárlása 
Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 

Előadó javasolta a képviselő-testületnek, hogy vásároljanak 2 db mozgásérzékelő, éjjellátó   
kamerát vagyonvédelmi és környezetvédelmi (illegális szemétlerakás). Kérte a testület döntését.  
 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
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87/2015. (XII. 3.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-
testülete 2 db mozgásérzékelő, éjjellátó   kamera 
vásárlását határozza el vagyonvédelem és 
környezetvédelem (illegális szemétlerakás 
megakadályozása) céljából.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a kamerákat vásárolja 
meg  102 ezer Ft értékben.  
 
Határidő: 2015. december 31.  
Felelős:   Völfinger Béla  
                polgármester 

 
 
 
- Településrendezési terv módosítására árajánlat  
  Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy árajánlatot kért a rendezési tervet készítő kft-től a 
helyi építési szabályzat módosítására. Ismertette a beérkezett árajánlatot.  
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

88/2015. (XII. 3.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Zala Urbanistica Kft. (8300Tapolca, Deák F. 
u. 6.) árajánlatát Pápateszér község Helyi építési 
szabályzatának módosítására 390 Ft összeggel 
elfogadja.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosítás 
elkészítését rendelje meg.  
 
Határidő: 2015. december 31.  
Felelős:   Völfinger Béla  
                polgármester 
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Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  19,40 órakor bezárta, a tanácskozást zárt 
ülésen folytatja. 
 
 

K. m. f. 
 
 

 
 
Fehér Mária                                                                                             Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                    polgármester 
 
 
 
 
 


