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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Szám: 12/2016.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 21-én 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  
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./ A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.  gördülő fejlesztési tervének véleményezése  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ A Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/2701/2016. számú törvényességi    
      felhívásának megtárgyalása  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer      
     2017. évi pályázati fordulójához    
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
4./ Vegyes ügyek   
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./ Helyi Választási Bizottsági tag választása 
     Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
2./ Települési támogatási kérelmek elbírálása  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
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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 Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.  gördülő fejlesztési tervének véleményezése  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 203-38/2016. számú levelét, melyhez 
csatolta gördülő fejlesztési terv javaslatát, valamint a határozati javaslatot.  Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja el a képviselő-
testület. Kérte a testület döntését.   
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
 
 
           73/2016. (IX. 21.) határozat 
 
           PÁPATESZÉR község Önkormányzata Képviselő-testülete  
           az önkormányzatok közös tulajdonában lévő V21, Sz10  számú víziközmű- 
           rendszerek 2017-2031. évekre szóló gördülő fejlesztési tervét elfogadja,  
           jóváhagyja. 
           A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről  
           szóló  2013. évi V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint  
           tulajdonostárs  kötelezettséget vállal arra, hogy a gördülő fejlesztési terv  
           önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal  
           kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves költségvetésében  
           betervezi, annak felmerülésekor  biztosítja. 
 

Határidő:  folyamatos  
Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 

 
 
2./ A Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/2701/2016. számú törvényességi    
      felhívásának megtárgyalása  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízott 
VEB/005/2701/2016. számú törvényességi felhívását. Pápateszér Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete által alkotott, Pápateszér község Helyi Építési Szabályzatának, valamint 
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 16/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendeletet a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) 
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bekezdés a) pontjában és 134. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az 
önkormányzati rendelettel szemben törvényességi felhívással élt. A törvényességi felhívás a 
jegyzőkönyv melléklete.  
Felhívta a képviselő-testületet, hogy a felhívásban foglaltakat annak kézbesítését követő 60 
napon belül vitassa meg, 2018. december 31. napjáig pedig gondoskodjon a 
jogszabálysértések megszüntetéséről. Az intézkedésről a Nemzeti Jogszabálytár felületén 
tájékoztatni kell a Kormánymegbízottat. Kérte a képviselők véleményét. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a törvényességi észrevételt vegyék tudomásul, 
azzal értsenek egyet, 2018. december 31-ig gondoskodjanak a jogszabálysértő rendelkezések 
megszüntetéséről. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
 
 
           74/2016. (IX. 21.) határozat 
 
           PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

megtárgyalta a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/2701/2016. számú, 
Pápateszér község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról szóló 16/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelettel szemben tett 
törvényességi felhívását  
A törvényességi felhívásában foglaltakat elfogadja.  
A törvényességi felhívásban megjelölt határidőig – anyagi lehetőségei függvényében, 
pályázati támogatással  - gondoskodik a jogszabálysértő rendelkezések 
megszüntetéséről, a Helyi Építési Szabályzat módosításáról.  
 
Határidő:  2018. december 31.  
Felelős:    Völfinger Béla   
                polgármester 
                Fehér Mária 
                címzetes főjegyző 
 

 
3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer      
     2017. évi pályázati fordulójához    
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot, az általános szerződési feltételeket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfiinger Béla polgármester javasolta, hogy csatlakozzanak a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  2017. évi pályázati fordulójához. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
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            75/2016. (IX. 21.) határozat 
 
           PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan 
döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű, felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányaikat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2017. évi pályázati fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a  
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó  
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2017. 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 2017. évi 
fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról 
hozott döntését  a https://bursa.emet.hu/tonkbelep.aspx  internet 
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
Nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, 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:  2016. október 3.  
Felelős:    Völfinger Béla    
                 polgármester 
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- Pályázat benyújtása „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez ” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-os kódszámú pályázatra 
Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez ” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-os kódszámú pályázati felhívást. 
Javasolta, hogy a pályázatot nyújtsák be. 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 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
 
           76/2016. (IX. 21.) határozat 
 

Pápateszér Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, - hogy pályázatot nyújt 
be a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez ” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-os kódszámú pályázatra. 
Pályázat megnevezése: Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer  
országos kiterjesztéséhez 
Pályázás indoka: A 2017. január 1. napjától bevezetésre kerülő ASP-rendszer  
működéséhez szükséges informatikai háttér megteremtése, továbbá a működtetéshez     
szükséges  adatmigráció, tisztítás és képzés indokolt elvégzése. 
A pályázat rövid leírása:  
A pályázat keretében az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat 
teljesítő eszközök és szoftverek beszerzése, üzembe helyezése, működésfejlesztés és 
szabályozási keretek, továbbá önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez 
kapcsolódó feltételek kialakítása, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének 
javítása, migrációja, oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás, valamint 
tesztelés, élesítés valósul meg. 
A pályázat teljes költségvetése Bruttó 6.000.000 Ft.  
Önerő összege 0 Ft. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázati 
dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Völfinger Béla polgármester 
 

 
 
 
 
 
 



Pápateszér  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2016.09. 21.    6/6. oldal. 

 
 
 

- Jégkárt elszenvedett településeken élő családok támogatása  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 

 
Előadó ismertette Fehérgyarmat Város Polgármestere segítségkérő levelét. Kérte a képviselők 
véleményét.   
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Léhner Ilona képviselő véleménye az, ha módjukban áll, segítsenek a rászorulóknak.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy 50 ezer Ft támogatást nyújtsanak. Kérte a testület 
döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozta a 
következő határozatát: 
 
           77/2016. (IX. 21.) határozat 
 

Pápateszér Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Garbolc, Kishódos, Nagyhódos, Méhtelek, Rozsály,  
Uszka, Zajta jégkárt elszenvedett településeken élő  
családok részére 50.000 Ft támogatást nyújt.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás 
átutalására intézkedjék. . 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Völfinger Béla 
                        polgármester 
 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,45 órakor bezárta, a tanácskozást 
zárt ülésen folytatja.  
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


