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JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Szám: 7/2017.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 26-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 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
Távol maradt: Sutóczky György 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./ Településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet elkészítése, valamint a  
     jogszabályi összhang megteremtése érdekében a HÉSZ módosítása vonatkozásában  
     árajánlat kérése 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása a partnerségi egyeztetés szabályairól  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 
3./ Helyi rendelet alkotása a  hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül  

történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, ezen többletszolgáltatás  
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére  
fizetendő díj mértékéről   

     Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 

4./ Vegyes ügyek  
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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./ Településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet elkészítése, valamint a  
     jogszabályi összhang megteremtése érdekében a HÉSZ módosítása vonatkozásában  
     árajánlat kérése 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Javasolta, 
hogy főépítésznek Bujdosó Juditot bízzák meg. 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:  
 
 
26/2017. (IV. 26.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 
végrehajtása érdekében elkészítteti a településképi arculati 
kézikönyvét (TAK-t), valamint megalkotja a településképi 
rendeletét (TER-t), a 314/2012.(XI.8) Korm. rendeletben 
előírt tartalom szerint. A TAK elkészítésére a tervezői 
feladatkiírást az előterjesztés „A”alternatíva szerint kéri a 
Képviselő-testület, 2017. május 30-i határidővel.  
Megbízza a Polgármestert, hogy a főépítészi feladatok 
ellátására Bujdosó Judit egyéni vállalkozóval (8248 
Nemesvámos, Petőfi u. 1. 1/1.) a mellékelt eseti megbízási 
szerződést aláírja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Völfinger Béla  
             polgármester 
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2./ Helyi rendelet alkotása a partnerségi egyeztetés szabályairól  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást és előzetes 
hatásvizsgálatot ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el, a partnerségi 
egyeztetésről szóló 13/2015. (II. 11.) határozatot vonja vissza  a képviselő-testület.  
 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:    
 
 

4/2017. (V. 9.) önkormányzati rendelet   
 
PÁPATESZÉR  Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés  
szabályairól a mellékelt rendeletet alkotja.  
 

 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:    
 
 
               27/2017. (IV. 26.) határozat  
 

PÁPATESZTÉR Község Önkormányzata Képviselő-
testülete  a partnerségi egyeztetésről szóló 13/2015. (II. 
11.) határozatát visszavonja.  
 

 
3./ Helyi rendelet alkotása a  hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül  

történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, ezen többletszolgáltatás  
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére  
fizetendő díj mértékéről   

     Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást és előzetes 
hatásvizsgálatot ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-
testület.  
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:    
 
 

5/2017. (V. 9.) önkormányzati rendelet   
 
PÁPATESZÉR  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a  hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól, ezen többletszolgáltatás 
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az 
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről  mellékelt rendeletet 
alkotja.  

 
 
 
4./Vegyes ügyek  
 
 

- Talajmaró  vásárlása 
    Előadó: Völfinger Béla 

           polgármester 
 

Előadó javasolta, hogy az eddig szívességből használt talajmarót vásárolják meg Valler Tibor 
pápateszéri lakostól 350 ezer Ft-ért. Kérte a testület döntését.   
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 

28/2017. (IV. 26.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-
testülete Bolgár talajmaró (gyári száma: 6100, gyártási 
év: 1994) vásárlását határozza el. 
A talajmaró vételárát 350 ezer Ft-ban határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 
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-    Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések  támogatásra 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
Előadó ismertette a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 
miniszterrel közösen meghirdetett, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázatot. Ismertette a közös 
önkormányzati hivatal épülete felújítására kért árajánlatokat.  Javasolta, hogy a pályázatot 
nyújtsák be. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 
29/2017. (IV. 26.) határozat  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 
II. 2. pont a),  b), és c)  pontok szerinti közösen kiírt Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásra. 
A fejlesztés megnevezése: Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal székhely épülete 
felújítása 
A megvalósítás tervezett helyszíne: 8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.   (60 hrsz.) 
A projekt teljes tervezett költsége bruttó: 36.867.726 Ft 
Igényelt támogatás:                                   30.000.000 Ft 
Saját forrás:                                                 6.867.726 Ft,      
melyet Pápateszér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére biztosít.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges dokumentumok 
aláírására.  
 
Határidő: 2017. május 2. 
Felelős:  Völfinger Béla  
               polgármester 
 
 
 

- Csóti Bakonyalja Lovasklub lovasparkja kialakításához támogatás 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a csóti Bakonyalja Lovasklub Vezetője kérte az 
önkormányzat támogatását: 1 db gömbjuhar fa csemete (15 ezer Ft) adományozását. A 
környékbeli önkormányzatok hozzájárulását kérték, a fákat emléktáblákkal jelölik, melyen az 
adományozó önkormányzat neve szerepel. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
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következő határozatát:  
 
 

30/2017. (IV. 26.) határozat  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Csóti Bakonyalja Lovasklub lovasparkja kialakításához 
1 db gömbjuhar facsemetét adományoz 15.000 Ft  
értékben.  
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Lovasklub Vezetőjét 
értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Völfinger Béla  
                polgármester   
 
 

- Házi segítségnyújtás térítési díja   
   Előadó: Völfinger Béla 

           polgármester 
 

Előadó ismertette a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Elnökétől érkezett 
tájékoztatót, melyben értesítette a házi segítségnyújtás feladatellátásban részt vevő 
önkormányzatokat a 2017. július 1-jétől érvényes házi segítségnyújtás intézményi térítési 
díjáról: 400 Ft/óra.  
A feladatellátásban részt vevő önkormányzatok dönthetnek arról, hogy a saját illetékességi 
területükön kívánnak-e az ellátottaknak további intézményi térítési díjkedvezményt biztosítani.  
Az erről szóló képviselő-testületi határozatot 2017. április 30-ig kell megküldeni a Társulás 
részére. 
Javasolta, hogy további díjkedvezményt ne állapítson meg a képviselő-testület.  
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  

 
 

- Fűnyírás és hóeltakarítás díjai   
   Előadó: Völfinger Béla 

           polgármester 
 
 

Előadó javasolta, hogy a lakosság részére végzett fűnyírás és hóeltakarítás díjait 20 %-kal 
emeljék.  Kérte a testület döntését.  
 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
 
 
 



Pápateszér  Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

2017.04. 26.    8/7. oldal. 

 
31/2017. (IV. 26.) határozat  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a település területén a lakosság részére végzett fűnyírási és 
hóeltakarítási szolgáltatási tevékenységének díját 2017. 
május 1-jétől 10 Ft/m2  állapítja meg. 
Felkéri a polgármestert, hogy az egyedi megállapodások 
megkötése során a fenti díjat alkalmazza.  
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:    Völfinger Béla 
                 polgármester 
 

 
- Aktuális munkákról tájékoztatás  
   Előadó: Völfinger Béla 

           polgármester 
 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy az új MTZ üzembe helyezése megtörtént.  
A 2017. évi költségvetésben tervezett IFA pótkocsit megvásárolták 1.200 ezer Ft-ért.  
A COOP bolt előtti virágágyás beültetésére kertészt kért fel.   
A felújított utak ünnepélyes átadása 2017. április 28-án pénteken 16 órakor lesz, melyre Dr. 
Kovács Zoltán országgyűlési képviselő urat várják.  
A pápai posta vezetője értesítette, hogy 2017. május 2-tól új postavezető lesz a pápateszéri 
postán, a nyitvatartási idő 7,45-15,15 óráig lesz.  
„Gyereknek áll a világ” címmel 2017. május 28án vasárnap a pápateszéri sportpályán családi 
nap lesz. Ismertette a programot.  
A szociális étkezést biztosító vállalkozó felmondta a szerződést 30 napos felmondási idővel, 
így 2017. június 1-jétől gondoskodni kell új szolgáltatóról.  
Kérte a képviselőket, hogy fontolják meg „letelepedési támogatás” bevezetésének a  
lehetőségét. A következő ülésen várja a javaslataikat.  
 

- Képviselők bejelentései 
 
Milinszki Tibor képviselő kérdezte, hogy a FALU TV fejlesztése hogy áll? 
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy még nem változott semmi. Az 
üzemeltető az áramdíjat fizeti.  
 
Milinszki Tibor képviselő szerint a kábelek a jelenlegi elhelyezkedésükben veszélyesek. 
Venne is egy polcrendszert a biztonságos elhelyezésükre.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy kérdésére azt válaszolta az üzemeltető, hogy 
optikai kábelt kellene bontani, ezért nem helyezik át.  
 
Milinszki Tibor képviselő köszönetet mondott, hogy az önkormányzat dolgozói a  grófi 
fürdőnél levágták a füvet.  
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Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20,45 órakor bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


