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JEGYZŐKÖNYV  

 
 
Szám: 6/2016.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 20-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 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./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás által fenntartott szociális    
     ellátások  intézményi térítési díja 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Pápai Vízmű Zrt. részvényeinek értékesítése  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ Ingatlanvásárlás (Pápateszér, Tabán u. 1.) 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
4./ Helyi rendelet alkotása az építészeti és természeti értékek helyi védelméről  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
5./ Vegyes ügyek  
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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./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás által fenntartott szociális    
     ellátások  intézményi térítési díja 
     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:    

            22/2016. (IV. 20.) határozat  
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 7/2016. (III. 30.) 
határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő 
megállapításával egyetért. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulását értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
 Felelős:   Völfinger Béla  
                 polgármester 
 

2./ Pápai Vízmű Zrt. részvényeinek értékesítése  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Kérte a   
képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a határozati javaslat „B” változatát  fogadják el. 
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:    

           23/2016. (IV. 20.) határozat  
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápai Vízmű Zrt. 
tulajdonában lévő saját részvényeiből  részvényeiből nem vásárol. 
Felkéri  a polgármestert, hogy a döntésről a Pápai Vízmű Zrt-t tájékoztassa. 
Határidő: 2016. április 30.        

   Felelős:    Völfinger Béla  
                            polgármester 
 

 
3./ Ingatlanvásárlás (Pápateszér, Tabán u. 1.) 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 

 
 

Előadó ismertette az önkormányzat ingatlanvásárlási szándékát: a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében óvoda kialakítása céljából pályázat 
benyújtását tervezi. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi óvoda felújítására nincs remény sikeres 
pályázatra (a tervező szerint a jelenlegi óvodaépület nem építhető be hasznosan az új 
óvodaépületbe, kihasználatlan helyiségek lennének, vagy hátrafelé lehetne elhelyezni vagy új 
szárnyat építenek hozzá, amely az utcafrontig érne, az udvaron levő összes fát ki kellene 
vágni miatta), az óvodát az általános iskola jelenlegi alsó tagozati épületében helyeznék el. 
Mivel az előírásoknak megfelelő nagyságú terület nem tartozik az épülethez, megoldás lenne, 
ha a szomszédos ingatlant megvásárolnák. A Pápateszér, Tabán u. 1. sz. alatti ingatlant 
megvételre kínálják a tulajdonosok (Aczél Gergely és testvérei), 1,3 millió Ft-ért. A két 
ingatlan már alkalmas lenne óvodai célra. Az elhelyezkedése ideális, buszmegálló, parkoló 
van mellette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Horváth József alpolgármester véleménye az, ha nem is sikerülne a pályázat, akkor is érdemes 
megvásárolni a felajánlott ingatlant.  
 
Sutóczky György képviselő véleménye is az, hogy vegyék meg az ingatlant.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a Tabán u. 1. sz. ingatlant vásárolják meg.  Kérte 
a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
24/2016. (IV. 28.) határozat 

 
1) Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  az  
Önkormányzat a Pápateszér belterületen fekvő,   17 hrsz-ú, 982  m2 területű,  az  ingatlan-
nyilvántartásban kivett beépítetlen terület megnevezésű és 18 hrsz-ú, 709 m2  területű,  az  
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ingatlan-nyilvántartásban lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű  ingatlant 
megvásárolja Aczél Gergely , Aczél Dániel, Aczél Benedek 8556 Pápateszér, Petőfi u. 37. sz. 
lakos eladóktól.  
2) A Képviselő-testület a környéken kialakult forgalmi értékekre figyelemmel a 17 hrsz-ú  
ingatlan vételárát legfeljebb 300.000 Ft összegben, a 18 hrsz-ú ingatlan vételárát legfeljebb  
1.000.000,- Ft összegben, összesen 1.300.000 Ft összegben állapítja meg.  
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 
tulajdonszerzése érdekében  az 1) pontban meghatározott tulajdoni illetőség megvételére a 
szükséges kötelezettség-vállalásokat és intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
 Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 
 
 
4./ Helyi rendelet alkotása az építészeti és természeti értékek helyi védelméről  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt rendelettervezetet, indokolást és előzetes hatásvizsgálatot 
ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását. Kérte a testület 
döntését.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét: 
 
               4/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 
 
               PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
               az építészeti és természeti értékek helyi védelméről a 
               mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
5./ Vegyes ügyek  

 
 
- Pápai Rendőrkapitányság támogatása 
  Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a Pápai Rendőrkapitány 19030/1638/2016. ált. számú levelét, melyben a 
Rendőrkapitányság támogatását kérte. „Amennyiben az előző évek gyakorlatának megfelelőn 
már meghozta a képviselő-testület az üzemanyagköltségek támogatására vonatkozó 
határozatot, de a fentiek tekintetében is fenntartja a támogatási szándékot, kérem, 
szíveskedjen módosított határozatot meghozni a dologi kiadások vonatkozásában.” 
Elmondta, hogy Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ában úgy 
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döntött, hogy „A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2016. évben támogatja: c) 
Rendőrség gépjárműhasználatát, melynek mértéke 100 e Ft. Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Milinszki Tibor képviselő véleménye szerint jól döntött a költségvetési rendeletében a 
képviselő-testület, amikor a körzeti megbízott rendőrök üzemanyagköltségét támogatta.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy Pápateszér Község Önkormányzata 
vadkamerákat saját forrásból vásárolt. Javasolta, hogy a költségvetési rendeletben elfogadott 
100 ezer Ft támogatást üzemanyag támogatásra hagyják meg. A mai ülésen határozzanak 20 
ezer Ft támogatásról a csóti körzeti megbízott csoport részére személyi felszerelési tárgyak 
beszerzésére. Kérte a képviselő-testület döntését.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
               25/2016. (IV. 20.) határozat  
 
               PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
               a Csóti Körzeti Megbízott Csoport tagjai személyi felszerelései 
               beszerzését 20.000 Ft-tal támogatja.  
               Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Pápai Rendőrkapitányt 
               értesítse.  
 
               Határidő: 2016. május 10.  
               Felelős:   Völfinger Béla 
                               polgármester  
                
 
 
 
     - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó projekt     
      benyújtására és megvalósítására felhatalmazás 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Jegyző 07/58-4/2016. 
sz. levelét, konzorciumi illetve együttműködési megállapodást. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület 
döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
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    26/2016. (IV. 20.) határozat 
 
 PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-
1.4.1-15 kódszámú A foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével című felhívása keretében 
megvalósítandó „Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig 
Pápateszéren” című projekt benyújtásával egyetért, 
egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014-2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014 (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok 
szerint a támogatási kérelem benyújtásáról szóló 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást és az egyéb 
kapcsolódó dokumentumokat aláírja, illetve a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  Völfinger Béla 
               polgármester  

 
 
 

- Létszámcsökkentéssel kapcsolatos 73/2015. (X. 20.) határozat kiegészítése  
           Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság Államháztartási 
Iroda hiánypótlási felszólítását a létszámcsökkentéssel kapcsolatban benyújtott támogatási 
kérelemmel kapcsolatban: A pályázó képviselő-testületi döntésbe foglalt nyilatkozata 
szükséges a továbbfoglalkoztatásról. A Pályázati Kiírás V.5. pontjában foglaltakat a 
határozatnak szó szerint kell tartalmaznia, a Pályázati Kiírás V.6. pontjában foglaltakat is, 
valamint a felmentés alapjául szolgáló évek számát. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-
testület 2015. október 20-án hozta meg határozatát, a Pályázati Kiírásról 2016. április 6-án 
érkezett meg a tájékoztató, így annak előírásait még nem tudták figyelembe venni. Ezért 
szükséges a határozat módosítása a fentiekkel. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
 
    27/2016. (IV. 20.) határozat 
 
 PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
73/2015. (X. 20.) határozatát az alábbiakkal egészíti ki:  
„A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott  
jogviszonyban vagy munkaviszonyban töltött idejének  
megszakítás nélküli – foglalkoztatására a települési önkormányzat  
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által alapított más költségvetési szervnél, az előreláthatólag  
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében 
a kérelem benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál 
nincs lehetőség.  
Az általa alapított költségvetési szervek közötti létszám- és  
álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata  
függvényében dönt a felmentéssel vagy rendes felmondással 
együtt járó létszámcsökkentésről.” 
Az érintett munkavállaló munkaviszonyának megszüntetését 
tartalmazó okiratok kiállításának dátuma: 2015. október 26. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a  
létszámcsökkentés miatt a  központi költségvetési  
hozzájárulásra benyújtott pályázat kiegészítésére a határozatot  
nyújtsa be.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  Völfinger Béla 
               polgármester  
 

 
 
 

- Medicopter Alapítvány (1088 Budapest, Rákóczi út 51. 1/1)) támogatása    
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 

 
Előadó ismertette a Medicopter Alapítvány támogatási kérelmét. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy az alapítványt 10 e Ft-tal támogassa a testület.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
 

28/2016. (IV. 20.) határozat 

 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány  
(1088 Budapest, Rákóczi út 51. 1/1))  részére  
10.000 Ft támogatást biztosít.  
Felkéri a polgármestert, hogy  a támogatási 
szerződés megkötésére, valamint a  támogatás  
átutalására intézkedjék.  
 
Határidő: 2016. május 31.   
Felelős:   Völfinger Béla 
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                polgármester 
 

 
 
 
 
- Gyermeknap költségeihez hozzájárulás 
 Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó javasolta, hogy a 2016. május 28-án tartandó gyermeknap  kiadásaihoz  járuljanak 
hozzá. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a gyermeknap költségeihez 70 ezer Ft-tal 
támogassa a testület.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
 

29/2016. (IV. 20.) határozat 

 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 2016. május 28-i gyermeknap költségeihez 70.000  Ft 
támogatást biztosít.  
Felkéri a polgármestert, hogy a  támogatás átadására intézkedjék.  
 
Határidő: 2016. május 28.   
Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 

 
 
 
 
- Zsörk Alapítvány névhasználatához hozzájárulás 
  Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette Csikvári Judit (8556 Pápateszér, Fényeshegy) jegyzőkönyvhöz csatolt 
kérelmét. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a névhasználathoz járuljanak hozzá. Kérte a 
testület döntését.  
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
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30/2016. (IV. 20.) határozat 

 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
hozzájárulását adja ahhoz, hogy Csikvári Judit által alapítóként 
létrehozni kívánt pápateszéri székhelyű alapítvány a Zsörk  
Alapítvány elnevezést használja, az alapítvány megnevezésében 
és programjai megnevezésében a Zsörk megjelölést alkalmazza. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről Csikvári Judit (8556 Pápateszér, 
Fényeshegy) kérelmezőt értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Völfinger Béla 
                 polgármester 
 
 

- Művelődési Ház energetikai korszerűsítése, felújítása  
  Előadó: Völfinger Béla polgármester 

 
Előadó javasolta a Művelődési Ház energetikai korszerűsítését, felújítását, a VP-6-7.4.1.1-16 
azonosító jelű pályázaton igényeljenek támogatást. Javasolta, hogy a pályázat elkészítésével bízzák 
meg a PÁVA TENDER Kft-t. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
31/2016. (IV. 20.) határozat 

 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Művelődési Ház energetikai korszerűsítését, felújítását határozza el.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a VP-6-7.4.1.1-16 azonosító jelű, „Település- 
képet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” pályázati felhívásra a  
pályázatot a PÁVA TENDER Kft-vel készíttesse el, majd benyújtás előtt 
terjessze a képviselő-testület elé.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester  

 
-   Pályázat benyújtása az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket 
    felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok,  
   művészeti tevékenységek támogatására  
   Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 
Előadó ismertette a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért 
Közalapítvány által kiírt, KKETKK CP-04 jelű pályázati felhívást. Önkormányzatunk 2016. 
június 25-én délután Gróf Esterházy Pál lovas emlékversenyt rendez a helybeli és a 



Pápateszér  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2016.04. 20.  14/10. oldal. 

környékbeli lovasoknak a pápateszéri sportpályán. Este a 19 órai kezdettel Gróf Esterházy Pál 
„Dédanyáink délceg huszárkapitánya” és a világháborúkban elesett pápateszéri hősök 
tiszteletére a római katolikus templomban irodalmi emlékestet rendez. A hősök emlékére 
mécseseket gyújtanak, a program a Brezza d’ Barocco kamarakórus műsorával (barokk 
dallamok, két- és háromszólamú művek) zárul. Ennek költsége 40 ezer Ft.  
26-án vasárnap 12 órai kezdettel Gróf Esterházy Pál „Dédanyáink délceg huszárkapitánya” és 
a világháborúkban elesett pápateszéri hősök tiszteletére szentmise lesz, utána a pápateszéri 
hagyományőrző huszárok díszkíséretével megkoszorúzzuk a templom szentélyében található 
Gróf Esterházy Pál emlékére felszentelt emléktáblát és a templomkertben levő világháborús 
emlékműveket. A rendezvény után a meghívottakat vendégül látnák az önkormányzati 
hivatalban. E célra 80 ezer Ft-ot terveznek.  E programok megvalósítására 570 ezer Ft 
támogatásra pályáznánk. Ebből 400 ezer Ft-ot 4 db   huszár öltöny beszerzésére tervezünk.  
Kérte a  képviselők hozzászólását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a pályázatot nyújtsák be. Kérte a testület 
döntését.   
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

   32/2016. (IV. 20.) határozat 
 
                    PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő testülete 

pályázatot nyújt be a Közép- és Kelet-európai Történelem és  
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (mint 
Támogatásközvetítő a Kormány 1472/2012. Korm. határozata 
alapján) XX. Század Intézete az első világháború  
centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első 
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából 
meghirdetett, az első világháborút és a kapcsolódó történelmi 
eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket 
állító kulturális és tudományos programok, művészeti 
tevékenységek támogatására.  
A támogatási igény: 570.000 Ft 
Saját forrás: 50.000 Ft, melyet Pápateszér Község 
Önkormányzata a 2016. évi költségvetésében biztosít.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtására  
intézkedjék. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Völfinger Béla  

                 polgármester 
 

 
- Hozzájárulás a Pápateszéri Római Katolikus Egyházközség által az első világháború tör- 
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  ténelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása  témában pá-   
  lyázat benyújtásához  
 Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 
Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Pápateszéri Római Katolikus Egyházközség 
pályázatot kíván benyújtani a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért 
Közalapítvány által kiírt, KKETKK CP-02 jelű pályázati felhívásra. Ehhez kéri a képviselő-
testület hozzájárulását.  Kérte a  képviselők hozzászólását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a hozzájárulást adják meg. Kérte a testület 
döntését.   
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
 
 

   33/2016. (IV. 20.) határozat 
 
                    PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő testülete 

hozzájárul, hogy Pápateszéri Római Katolikus Egyházközség 
pályázatot nyújtson  be a Közép- és Kelet-európai Történelem 
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (mint 
Támogatásközvetítő a Kormány 1472/2012. Korm. határozata 
alapján) XX. Század Intézete az első világháború  
centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első 
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából 
meghirdetett, az első világháború történelmi emlékeit őrző 
pápateszéri emlékmű renoválására, helyreállítására.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Pápateszéri Római Katolikus 
Egyházközséget értesítse.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Völfinger Béla  

                 polgármester 
 

-  Polgár Csilla Pápateszér, Ady u. 38. sz. alatti ingatlanrészének felajánlása 
    Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
Előadó ismertette Polgár Csilla ajánlatát, melyben a Pápateszér 321 hrsz.-ú lakóház, udvar, 
gazdasági épület művelési ágú, 1638 m2 ingatlan 15/24 részét  felajánlja Pápateszér Község 
Önkormányzatának térítésmentesen. Az ajándékozási szerződés megkötésével az 
önkormányzat tulajdonába kerül az ingatlanrész. Kérte a  képviselők hozzászólását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy az ajánlatot fogadja el a képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

          34/2016. (IV. 20.) határozat  
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
           a Pápateszér 321 hrsz.-ú lakóház, udvar, gazd. épület művelési ágú,  
           1638 m2 területű ingatlan 15/24 része Pápateszér Község  
           Önkormányzata részére -  Polgár Csilla által – történő felajánlását  
           köszönettel elfogadja. 
           Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására. 
 
           Határidő: 2016. május 31.  
           Felelős:   Völfinger Béla    

                polgármester 
 
 

 

-  „Somló-Marcalmente-Bakonyalja kétkeréken” projekt  
    Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a kerékpáros pihenőhely kialakításáról szóló megkeresést. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a kultúrház kertjében jelöljék ki a 
pihenőhelyet a patak mellett. Kérte a testület döntését. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

          35/2016. (IV. 20.) határozat  
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
hozzájárul, hogy az 1/1 részben az önkormányzat tulajdonát 
képező Pápateszér község 77/1 hrsz-ú ingatlanon a Somló-
Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport (8564 
Ugod, Petőfi u. 15., adószám: 19381909-1-19, 
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nyilvántartási szám: 19-02-0002833) a TOP-1.2.1-15 
felhívásra benyújtott támogatási kérelemben szereplő 
„Somló-Marcalmente-Bakonyalja kétkeréken” című 
projekt keretében kerékpáros pihenőhelyet alakítson ki 
[szaletli (asztal, pad és tető egyben), szemetes, 
kerékpártámasz, információs tábla], és a támogatási időszak 
során a támogatásból megvalósuló infrastrukturális 
fejlesztéseket a támogatást igénylő aktiválja.  
 
Az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés 
céljára rendelkezésre áll.  
Felkéri a polgármestert, hogy erről a tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot küldje meg. 
 
Határidő: 2016. április 22. 
Felelős:    Völfinger Béla 
                 polgármester 
 

 
 

Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket:  
- közvilágítás korszerűsítése (LED lámpák) tervezése a helyszíni bejárás után 

befejeződött, az engedélyezés folyamatban van. 
-  A START munkaprogram keretében racka juhokat vásároltak: 4 anyát, 1 kost és 

2 bárányt.  
- Az általános iskola  Ady E. u. 3. sz. alatt lévő iskola és konyha épület villamos 

hálózatáról és a konyha épületben lévő 3 részes mosogatók, edénycsepegtető, 
edényszárító rázásáról szakvéleményről .  

- Pápateszér, Tabán u. 28. sz. alatti ingatlanban tűz keletkezett, az épület leégett, 
lakója elhunyt. Az épület állapota miatti életveszély elhárítására intézkedni kell. 

- A Bakonyalja Lovas Klub meghívja a Képviselő-testület tagjait 2016. május 8-
án 10 órától kezdődő lovas kirándulásra a Bögi malomhoz.  

 
 
K é p v i s e l ő k   bejelentései: 
 
Sutóczky György képviselő javasolta, hogy a Farkas hegyi utat meg kellene javítani.  
 
Milinszki Tibor képviselő javasolta, hogy osztályozott követ (2,5-5 cm) kellene teríteni 
az útra, nem murvát.  
 
 
Sutóczky György képviselő véleménye szerint nem megfelelő az osztályozott kő, a murva 
porostól fog betömődni.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy mindkét erdőbirtokosságot és az erdészetet 
megkeresi, hogy a murvát biztosítsák az útjavításhoz.  
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Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20,50 órakor bezárta, a tanácskozást 
zárt ülésen folytatja.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                       polgármester 


