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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Szám: 18/2015.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 16-án 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  
Léhner Ilona képviselő 
Milinszki Tibor képviselő 
Sutóczky György képviselő  
  
Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző                                                         
       
Távol maradt: Ilkó Sándor képviselő 
    
                   
A polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 
megjelent 7 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./ Vegyes ügyek  
 
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./  Döntés a szociális tűzifa kérelmekről   
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Települési támogatási kérelmek elbírálása  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
   
 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Vegyes ügyek  
 
 

- Helyi rendelet alkotása az iparűzési adóról szóló 9/2014. (IX. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: Völfinger Béla polgármester 

 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot,  a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája véleményezését  
ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
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:    
 

13/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelet   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az iparűzési adóról szóló 9/2014. (IX. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról a mellékelt rendeletet alkotja.  

 
 
 

- Közterületfoglalási díj csökkentési kérelem 
 
Völfinger Béla polgármester ismertette a hozzá érkezett közterület-foglalási díj 
csökkentési kérelmet. Megkérdezte a képviselő-testületet, hogy kívánja-e módosítani a 
közterületek használatáról szóló 11/2013. (VII. 11.) önkormányzati rendeletét. A 13/2014. 
(XII. 22.) önkormányzati rendelettel állapította meg a közterület foglalás díját, mely 
szerint az alkalmi árusítás díja 1000 Ft/nap. Kérte a képviselők véleményét.  
 
A Képviselő-testület döntése (6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül): nem 
kívánja a hatályos  11/2013. (VII. 11.) önkormányzati rendeletét a közterületek 
használatáról módosítani.  
 
- Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. felé számlatartozás 
 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Goodwill Consulting Kft-
nek 351 ezer Ft követelése van Pápateszér Község Önkormányzatától. Mivel  egy korábbi 
falumegújításra-fejlesztésre kapott pályázati támogatásról  (Közpark, játszótér és 
emlékmű felújítás) 2012. novmber 6-án lemondtak, nem valósult meg a projekt, a 
sikerdíjat kéri megfizetni. Kérte, hogy méltányosságból engedje el a tartozást, válasza: 
felét nem kell megfizetni, tekintettel arra, hogy jelenleg is kapcsolatban áll az 
önkormányzattal, szerződés van érvényben pályázatfigyelésre, írásra.  
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Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy azért nem valósult meg a projekt, mert Völfinger 
Bélának – aki akkor képviselő volt - semmi nem tetszett belőle, ezért visszamondták.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy három helyszínen (közpark 236 hrsz, 
emlékmű környezete 2 hrsz, játszótér 77/1 hrsz) tervezték a fejlesztést. 7.900 ezer Ft 
támogatást nyertek.  
 
Léhner Ilona képviselő úgy emlékszik, hogy huza-vona volt, hogy itt ne legyen játszótér, 
maradt a hősi emlékmű, vita volt, mit nem kell megvalósítani.  
 
Völfinger Béla polgármester visszautasította, amit Léhner Ilona képviselő állít. Nem 
tudtak évekig a pályázati önrészre 1 millió Ft-ot előteremteni, azért mondták vissza, nem 
azért, mert neki nem tetszett volna.  
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy önrész sem volt, meg nem is tetszett.  
 
Horváth József alpolgármester elmondta, hogy nem emlékszik erre.  
 
Völfinger Béla  polgármester elmondta, hogy hiány volt minden évben a költségvetésben, 
sok éven át 20 millió Ft. Igen is, tetszett volna, ha megvalósul. Szívesen ápolnák azokat a 
meg nem épített virágágyásokat.  
 
Sutóczky György képviselő véleménye az, hogy nem lehet mit tenni, a szerződés szerint 
jár a sikerdíj, azt ki kell fizetni.  
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy a pályázatíró céggel szerződésük volt kedvező 
áron.  
 
Milinszki Tibor képviselő kérdezte, hogy mikor jött a fizetési felszólítás a Goodwill 
Consulting Kft-től?  
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy már korábban jött a fizetési 
felszólítás, de nem akarta kifizetni, mert egy meg nem valósított terv volt és illett volna 
kifizetni a teljesítéskor, 2012-ben. Most már a végrehajtótól jött 8 napos fizetési 
határidővel.  
 
Sutóczky György képviselő véleménye szerint kifogást lehetne benyújtani.  
 
Milinszki Tibor képviselő véleménye az, hogy örüljenek, hogy fele összeget elengedték.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy 2015. januárban kötött szerződést a 
Goodwill Consulting Kft-vel.  
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy erre meg ő nem emlékszik. Hány éves szerződést 
kötött? Furcsának találja, hogy szerződött ügyfelek alkudjanak.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy 2015. januártól várták a pályázati 
felhívásokat, ezért időben akart gondoskodni arról, hogy határidőben be tudják nyújtani a 
támogatási kérelmeket. A legújabb információja szerint majd 2016. márciusban jelennek 
meg. A képviselő-testületnek elmondta, hogy 2015-ben a Goodwill Consulting Kft-vel 
kötött megállapodást.  
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Horváth József alpolgármester véleménye az, hogy fizessék ki a tartozást.  
 
Léhner Ilona képviselő szerint mást nem tudnak tenni.  
 
Milinszki Tibor képviselő kérdezte, hogy van-e rá pénz? 
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, ha van rá pénz, ha nincs, ki kell 
fizetni.   
 
Milinszki Tibor képviselő véleménye szerint az a fájdalmas, hogy nem valósult meg a 
projekt. Mindent ki lehetett fizetni, pl. a sitt elhordásért 1 millió Ft-ot is.  
 
 
- Pótkocsi, utánfutó vásárlása 
 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a START 
Közmunkaprogram keretében vásárolt pótkocsi és utánfutó megérkezett.  
 
Milinszki Tibor  képviselő kérdezte, hogy hol tárolják az új gépeket? 
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy készítenek egyenes, murvás 
talajt, egyelőre ott parkolnak. Építész véleménye szerint további beépítés az udvarban 
korlátozott, ezért a tervezett géptároló szín megépítését át kell gondolni. t nem építhetik 
meg.  
 
- Tabán utcai ingatlan megosztása  
 Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Schüld Szabolcs 
tulajdonában levő telek megosztása elkészült, már földhivatali ügyintézés alatt áll.  
 
Sutóczky György képviselő felvetette, hogy a víztoronynál is kellene intézkedni a 
telekrendezés érdekében. Nem elég, ha csak beszéltek a Vízmű képviselőjével.  
 

- 046/46 hrsz-ú önkormányzati ingatlan telekhatár rendezése 
 

Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a 046/46 hrsz-ú önkormányzati 
ingatlanból kb. 1,2 ha területet nem tudnak termőföldként hasznosítani (a falugazdász által 
rendelkezésre bocsátott elektronikus térkép szerint), mert azt gépparknak használják a 
szomszédos telkek tulajdonosai . Jövőre tervezi, hogy kiméreti a telekhatárokat.  
 
Milinszki Tibor képviselő véleménye szerint, ha látják a telekhatár kijelölést, belátják, hogy 
nem az övék az ingatlan. Cserelehetőségről tárgyalhatnak, de földet ne adjanak el. 
Gondolkodjanak a megoldáson.  
 
Sutóczky György képviselő véleménye szerint vissza kell foglalni a saját területüket.  
 

- Temető melletti terület megvásárlása parkolónak 
 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Hoffmann Lászlótól meg 
kívánja vásárolni a temető melletti üres telket parkoló céljára.  
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- Helyi építési szabályzat módosítási kérelem 
 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Sutóczkyné Kiss Erika a Teszér 
Berek Kft. Ügyvezetője kérelmet nyújtott be Helyi építési szabályzat módosítására. Ismertette 
a jegyzőkönyvhöz csatolt kérelmet.  
A rendezési tervet készítőjétől árajánlatot kér a módosításra, melyet a képviselő-testület elé 
terjeszt elfogadásra.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19 órakor bezárta, a tanácskozást zárt 
ülésen folytatja.  
 
 
  

K. m. f. 
  
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 
 
 
 


