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JEGYZŐKÖNYV  

 
Szám: 1/2017.  
 
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 18-án 18 órai 
kezdettel megtartott nyilvános üléséről  
 
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 
Milinszki Tibor képviselő 
Sutóczky György képviselő  
 

 
 
 
 
 
 
 

Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
                                                         
Völfinger Béla 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 nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások 
     felülvizsgálata 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti  
     ellátások térítési díjairól szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai tervezetének véleményezése  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
4./ Polgármester illetményének határozatban történő rögzítése  
       Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző  
 
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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások 
     felülvizsgálata 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 
1/2017. (I. 18.) határozat 

 
I. PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - 

figyelemmel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben és az 
államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvényben foglaltakra – a 86/2012. (V. 23.) 
határozattal jóváhagyott (Német Nemzetiségi Önkormányzat) együttműködési 
megállapodást a következők szerint módosítja:  

 
1. A megállapodás 1. Általános szempontok 2. mondata helyébe a következő rendelkezés 

lép:  
„A NÉMET  Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér gazdálkodásának végrehajtó szerve 
– megállapodás alapján – a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
önkormányzati hivatal).  
 

2. A megállapodás 2. pontja Az együttműködési lehetőségek területei és formái 1. mondata 
helyébe a következő rendelkezés lép:  

„A Pápateszér Község Önkormányzata a helyi nemzetiségi ügyek ellátása körében 
biztosítja a nemzetiségi jogok érvényesülését, ellátja a kulturális szolgáltatással, 
nyilvános könyvtári ellátással, muzeális intézmények fenntartásával, közművelődéssel, 
tájékoztatással, a nemzetiség szellemi, épített és tárgyi örökségével, írott és elektronikus 
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sajtójával, a szociális alapellátással, a helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos 
önkormányzati feladatokat.” 

 
3. A megállapodás 3.1. A költségvetési koncepció elkészítése  pontja hatályát veszti.  
4. A megállapodás 3.2. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér költségvetési 

határozatának elkészítése pontja 4. mondata helyébe a következő rendelkezés lép:  
„A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér költségvetési határozatának 
szerkezetére az Áht. 26. § (1)-(4) bekezdéseiben, valamint a 24. § (1) bekezdésében 
előírtakat kell alkalmazni.  

       5. A megállapodás 5. Beszámolási kötelezettség pontja 1. bekezdése hatályát veszti.  

       
 
 

II.  PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy - 
figyelemmel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben és az 
államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvényben foglaltakra – a 87/2012. (V. 23.) 
határozattal jóváhagyott (Roma  Nemzetiségi Önkormányzat) együttműködési 
megállapodást a következők szerint módosítja:  

 
1. A megállapodás 1. Általános szempontok 2. mondata helyébe a következő rendelkezés 

lép:  
„A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér gazdálkodásának végrehajtó szerve 
– megállapodás alapján – a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
önkormányzati hivatal).  
 

2. A megállapodás 2. pontja Az együttműködési lehetőségek területei és formái 1. mondata 
helyébe a következő rendelkezés lép:  

„A Pápateszér Község Önkormányzata a helyi nemzetiségi ügyek ellátása körében 
biztosítja a nemzetiségi jogok érvényesülését, ellátja a kulturális szolgáltatással, 
nyilvános könyvtári ellátással, muzeális intézmények fenntartásával, közművelődéssel, 
tájékoztatással, a nemzetiség szellemi, épített és tárgyi örökségével, írott és elektronikus 
sajtójával, a szociális alapellátással, a helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos 
önkormányzati feladatokat.” 

 
3. A megállapodás 3.1. A költségvetési koncepció elkészítése  pontja hatályát veszti.  
4. A megállapodás 3.2. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér költségvetési 

határozatának elkészítése pontja 4. mondata helyébe a következő rendelkezés lép:  
„A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér költségvetési határozatának 
szerkezetére az Áht. 26. § (1)-(4) bekezdéseiben, valamint a 24. § (1) bekezdésében 
előírtakat kell alkalmazni.  

       5. A megállapodás 5. Beszámolási kötelezettség pontja 1. bekezdése hatályát veszti.  
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2./ Helyi rendelet alkotása a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti  
     ellátások térítési díjairól szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a szociális étkeztetést biztosító szolgáltató Bendi és 
Társa Bt. 2017. február 1-jétől 100 Ft/adag emelést tervez. Kérte a képviselők véleményét.  
 
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Milinszki Tibor képviselő elmondta, úgy emlékszik, hogy amikor átvette a szolgáltatást a Bendi 
és Társa Bt, úgy nyilatkozott a vezetője, hogy változatlan áron adja az ételt. Van az ebéd 
minőségével gond?  
 
Horváth József alpolgármester elmondta, hogy a minőség és a mennyiség nem változott. 
Kérdezte, hogy mennyiben terhelné az emelés az önkormányzatot és mennyiben az étkezőket?  
 
Fehér Mária címzetes főjegyző válaszában elmondta, hogy a képviselő-testület a rendeletében 
határozza meg, hogy milyen arányban támogatja az étkezést.  
 
Sutóczky György képviselő számítása szerint a javaslat 15 %-os emelést jelent.  
 
Milinszki Tibor képviselő javasolta, hogy 50 Ft emelést fogadjanak el.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy nőtt az adagszám. Emelkedett a minimálbér, a 
gázolaj ára is. 
 
Ilkó Sándor képviselő javasolta, hogy az 50 Ft emelést fogadják el.  
 
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy nem támogatja az emelést. Szívességet tettek, amikor 
vele kötöttek megállapodást, ne akarjon emelni.  
 
Horváth József alpolgármester véleménye az, hogy ne veszítsék el ezt a szolgáltatót. 
 
Sutóczky György képviselő szerint nem veszítik el. El kell dönteniük a képviselőknek, hogy 
kivel vannak, az önkormányzat érdekeit képviselik vagy a vállalkozóét.  
 
Horváth József alpolgármester elmondta, hogy szeretné megtartani a jelenlegi szolgáltatót, végre 
jó minőségű ételt kapnak az idősek.  
 
Völfinger Béla polgármester ismertette a rendelettervezetet és indokolást. Kérte a testület 
döntését.  
 
Sutóczky György képviselő kérte, hogy név szerinti szavazással döntsenek.  
 
Völfinger Béla polgármester kérte a testület döntését a név szerinti szavazásról.  
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a név szerinti 
szavazásról határozott.  
 
Völfinger Béla polgármester kérte a testület döntését.  
 
E jegyzőkönyv melléklete a név szerinti szavazásról készült külön jegyzőkönyv.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:      
 
 
1/2017. (I. 25.) önkormányzati rendelet  

 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti  
ellátások térítési díjairól szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
 
 
3./ A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai tervezetének véleményezése  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal VE-
09B/HAT/72-2/2017. sz. véleményt kérő levelét, valamint annak mellékletét a kötelező felvételt 
biztosító iskolák körzethatárairól. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy fogadják el az iskolák felvételi körzetének 
meghatározását. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
2/2017. (I. 18.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
egyetért  a Veszprém Megyei Kormányhivatal  Veszprémi 
Járási Hivatal által meghatározott kötelező felvételt biztosító  
általános iskolák felvételi körzethatáraival.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 
Hatósági Osztályát értesítse. 
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Határidő: 2017.  február 15.  
Felelős:   Völfinger Béla  
                polgármester 
 
 
 
4./ Polgármester illetményének határozatban történő rögzítése  
       Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette.  
 
Kérdés hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a 
következő határozatát:  
 
3/2017. (I. 18.) határozat 

 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Völfinger Béla polgármester illetményét 2017. január 1. napjától  
az Mötv.  71. § (5) bekezdése  szerint bruttó 398.900 Ft-ban, a  
(6) bekezdés szerint költségtérítését havi 59.800 Ft-ban rögzíti. 
Felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény és költségtérítés számfejtése 
ügyében intézkedjék. 
 
Határidő: 2017. január 20. 
Felelős:   Fehér Mária 

                               címzetes főjegyző  
 
 
 
5./  Vegyes ügyek  
 

- Milinszki Jenő Pápateszér, Ady u. 40. sz. lakos útfelújítással kapcsolatos levele 
 
Völfinger Béla polgármester ismertette a Képviselő-testületnek címzett levelet, melyben 
Milinszki Jenő sérelmezi, hogy az Ady u. tervezett útburkolat felújításból az ő ingatlana előtti út 
kimarad. Kérte, hogy az utca utolsó lakott ingatlanáig történjék meg a felújítás.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy megkeresése után megnézte az utat, meddig van az 
útnak alapja, Milinszki Jenő házáig, de nem is látszik. Le kellene tolni róla a sarat, homokot.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a falugyűlésen ismertette az út felújítási tervét, 
annak indokait. Az útfelújításra bekért ajánlatok közül a legkedvezőbbet választották.  A 
felméréskor mindegyik ajánlattevő cég az utca tűzcsapig terjedő részéig adta ajánlatát, addig 
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vállalta a garanciát. A további szakaszra többlet munkát és anyagot számoltak volna fel, melyre 
már nem lenne elég a pályázati támogatás.  
A pályázati támogatáson felül az önkormányzatnak saját forrásból is hozzá kell tennie. Az 
önkormányzat dolgozói végzik az utak melletti padkák nyesését, murvával való feltöltését, 
tömörítését, amelyhez 150 m3 murvát kell megvásárolni.  
 
A faluban még sok más un. igazságtalan helyzet alakult ki. Egyszerre nem lehet minden panaszt 
orvosolni.  
 
Léhner Ilona képviselő véleménye az, ha leaszfaltoznak egy utcát, ne félig tegyék. Furcsának 
tartja, kirekesztő. Próbálják meg önkormányzati forrásból elvégezni.  
 
Horváth József alpolgármester elmondta, hogy amíg van alapja az útnak, addig kell felújítani, 
mert alap nélkül felesleges pénzkidobás, úgy is tönkremegy.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy aszfaltozni további utcákban is kellene, de ehhez 
pénzügyi fedezetet kell teremteni, melynek érdekében mindent megtesz.  
 
Sutóczky György képviselő javasolta, hogy szegélyezzék a felújítandó út mindkét oldalát, akkor 
tartósabb lesz.  
 
Horváth József alpolgármester javasolta, hogy tartalékot e célra képezzenek.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy kér árajánlatot az Ady utcai kimaradt  rész 
felújítására, erről a képviselőket tájékoztatja. A költségek ismeretében és a szakemberek ajánlása 
alapján döntsenek majd.  
 
 

- 109/2016. (XII. 15.) határozat módosítása  
Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 

Előadó javasolta, hogy a 109/2016. (XII. 15.) határozatot módosítsák, az MTZ traktor 
vásárlására szánt 2,5 millió Ft-ot adják át a Pápateszéri Szociális Szövetkezetnek. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
4/2017. (I. 18.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a 109/2016. (XII. 15.) határozatát módosítja: 
MTZ traktor vásárlása céljára 2.500 ezer Ft-ot átad a  
Pápateszéri Szociális Szövetkezetnek.  
Felkéri a polgármestert, hogy az összeg átadására intézkedjék.   

 
Határidő:  azonnal   
Felelős:    Völfinger Béla 
                 polgármester 
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- Gróf Esterházi Kórház Jövőjéért Alapítvány támogatása  

Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 

Előadó ismertette Dr. Mozejko László osztályvezető főorvos támogatást kérő levelét. Javasolta, 
hogy 50 ezer Ft-tal támogassák a kérelmet. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
5/2017. (I. 18.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a pápai Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány részére 
a szülészeti osztály átalakításához 50.000 Ft támogatást  
biztosít.  
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalására intézkedjék. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Völfinger Béla 
                 polgármester 
 
 
N a p i r e n d   után:  
 
Völfinger Béla polgármester kérte a képviselőket, hogy tegyék meg bejelentéseiket, 
javaslataikat.  
 
Sutóczky György képviselő elmondta, hogy járhatatlan a szentlászlói út Kuti dombtól jobbra eső 
része, javításához véleménye szerint 15 kocsi murva kellene.  
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a kért külterületi út javításának  
lehetőségeit megvizsgálják.  
 
Ilkó Sándor képviselő menetrend módosítást kért: Pápáról 19,00 órakor induló autóbusz ne az 
Árpád utcai kereszteződésben forduljon meg, hanem a templom melletti buszmegállónál, 
biztonságosan.  
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a menetrendi javaslatot továbbítják.  
  
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  20,45 órakor bezárta, a tanácskozást zárt 
ülésen folytatja. 
 

K. m. f. 
 
 
Fehér Mária                                                                                             Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                    polgármester 


