
Pápateszér  Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

2017.03. 23.    6/1. oldal. 

JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Szám: 6/2017.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 23-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  
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./ Döntés pályázatok benyújtásáról   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./Vegyes ügyek  
 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 

 
1./ Döntés pályázatok benyújtásáról   
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- Pályázat benyújtása „Kedvezményes Pályaépítési Programra”      
           Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a pályázati felhívást. Javasolta a pályázat benyújtását, mert az óvodai, 
általános iskolai, utánpótlás labdarúgás céljára szükség van a pályára. Az iskola udvarában 
levő salakos pálya helyére építenék a műfüves pályát. Ismertette a határozati javaslatot. 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:  
 
 
22/2017. (III. 23.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
felhatalmazza Pápateszér Község Önkormányzata 
Polgármesterét, hogy a „Kedvezményes pályaépítési 
Program”-ra támogatási kérelmet nyújtson be grundpálya 
létesítésére, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén 
a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.  
A beruházás összértéke:               16.891.000 Ft 
Az igényelt támogatás:                   3.378.200 Ft 
Saját forrás (a beruházás 10 %-a): 1.689.100 Ft 
TAO pályázatból támogatás:       11.823.700 Ft 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtására 
intézkedjék.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Völfinger Béla 
                 polgármester 
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- Pályázatok előkészítése:  
- „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”   TOP-3.2.1-16 
- „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” TOP-4.1.1-16 
- „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése” (VP-7.2.1-7.4.1.3-17) 
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. évi támogatása 

           Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a  

- TOP-3.2.1-16 számú felhívást az önkormányzati tulajdonban levő épületállomány 
energetikai felújításának megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott 
bevonásával,  

- Az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények szolgáltatásainak és 
infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése (orvosi rendelő) érdekében, 

- A helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztése 
(művelődési ház udvarán helyi piac kialakítása) és a közétkezetés (általános iskolai 
étkező felújítása, melegítőkonyha kialakítása) fejlesztése, 

- Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében a közös 
önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása  

pályázati kiírásokat. Javasolta, hogy készíttessék el a fenti pályázatok benyújtásához 
szükséges árajánlatokat, terveket. Ehhez kérte a képviselő-testülettől a felhatalmazást.  
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
23/2017. (III. 23.) határozat 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Pápateszér 
Község Önkormányzata Polgármesterét, hogy  

-  „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”   TOP-3.2.1-16 
- „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” TOP-4.1.1-16 
- „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése” (VP-7.2.1-7.4.1.3-17) 
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2017. évi támogatása 

pályázatok benyújtásához készíttesse el a szükséges terveket, költségvetéseket, 
azok rendelkezésre állásakor nyújtsa be a képviselő-testületnek döntéshozatalra.  
 
Határidő: a pályázati felhívásokban megjelölt 
Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 
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2./Vegyes ügyek  
 
- Konzorciumi együttműködési megállapodás EFOP 1.5.2  
  Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó  tájékoztatta a képviselőket, hogy Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 
keretén belül a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben (a felhívás kódszáma: 
EFOP-1.5.2-16) elnevezésű pályázat benyújtására, és a támogatási kérelem támogatása esetén 
az abban foglalt cél közös együttműködéssel történő megvalósítására konzorciumi ajánlattal 
kereste meg Nyárád Község Önkormányzatával. Ismertette a pályázati felhívást.  
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
24/2017. (III. 23.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az  
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül a Humán szolgáltatások 
fejlesztése térségi szemléletben (a felhívás kódszáma: EFOP-1.5.2-16) elnevezésű 
pályázat benyújtására, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt cél 
közös együttműködéssel történő megvalósítására konzorciumot hozzon létre Nyárád 
Község Önkormányzatával.  

 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező együttműködési 
megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 

 
 
 

- Pápateszér Község Önkormányzatának Települési Önkormányzatok  
            Országos  Szövetségébe történő belépésének kezdeményezése         
           Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Javasolta, hogy létesítsen az 
önkormányzat TÖOSZ tagságot. Ismertette a tagság jellemzőit és előnyeit. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
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25/2017. (III. 23.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseket magára 
nézve kötelezőnek ismeri el és 2017. április 1. napjától  
tagja kíván lenni a  TÖOSZ-nak. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a TÖOSZ 
titkárságát tájékoztassa. 
 

       Határidő:  azonnal              
       Felelős:    Fehér Mária  

              címzetes főjegyző 
                    

 
- Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról  
  Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt rendelettervezetet, indokolást és előzetes hatásvizsgálatot 
ismertette. Elmondta, hogy Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-
ában úgy döntött, hogy „A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2016. évben támogatja  

a) a Pápateszéri Sportegyesületet, melynek mértéke 500 e Ft, 
b) a Pápateszéri Római Katolikus plébániát, melynek mértéke 350 e Ft, ebből hittantábor 

támogatása 50.000 Ft,  
c) Rendőrség gépjárműhasználatát, melynek mértéke 120 e Ft,  
d) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása (10 fő) 300 e Ft, 
e) Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló 5 fő pápateszéri diákot, melynek 

mértéke: 250 e Ft, 
f) Egyéb szervezet támogatását (Katasztrófavédelem): 10 e Ft. 

 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a rendőrség támogatására tervezett 120 ezer Ft-ot a 
Csóti Körzeti Megbízott Csoport személyi felszereléseire, dologi kiadásaira adta a testület.  
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatósága 19000/4070-19/2016. ált. 
számú levelében jelezte, hogy az önkormányzati támogatást „jogszabályban meghatározott 
közfeladata ellátásával közvetlenül összefüggő célra” lehet felhasználni. Ez indokolja a 
költségvetési rendelet módosítását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-
testület.  
 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:    
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3/2017. (IV. 7.) önkormányzati rendelet   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi  
költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.)  
önkormányzati rendelet módosításáról  a mellékelt  
rendeletet alkotja.  

 
 
- Önkormányzati hivatali udvarban melléképületek építése 
           Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a melléképületek építéséhez a terv elkészült, melyet 
bemutatott a képviselő-testületnek. Önerőből tervezi megvalósítani annak érdekében, hogy az 
önkormányzat gépeit, eszközeit megfelelően, biztonságosan tudják tárolni. A költségvetés 
elkészülte után tájékoztatja arról a képviselő-testületet.  
 
 

- Rakodógép értékesítése 
    Előadó: Völfinger Béla 

           polgármester 
 

Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a rakodógépet 500 e Ft-ért értékesítették, az 
MTZ traktort 2,3 millió Ft-ért megvásárolták.  
 
 

- Aktuális munkákról tájékoztatás  
   Előadó: Völfinger Béla 

           polgármester 
 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy az Ady utca aszfaltozása elkészült, a pályázatban 
nem tervezett szakasz 750.030 Ft-ba került. Felmérette a még hátralévő utcák aszfaltozásának 
várható költségeit: 19.191 ezer Ft-ba kerülne.  
A növények ültetését megkezdték, folyamatosan végzik.  
Az általános iskola fűtését ellátó kazán nyitott égésterű, nem használható tovább. Árajánlatot 
kért pótlására.  
A külterületi utak rendbetételéhez szükséges lenne 6 tonnás IFA pótkocsira. Megfelelő ajánlat 
esetén arról a képviselő-testületet tájékoztatja.  
 
  
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,50 órakor bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


