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JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Szám: 8/2017.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 17-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  
Léhner Ilona képviselő 
Milinszki Tibor képviselő 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Tanácskozási joggal meghívottak:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                        Pápai Rendőrkapitányság részéről: Varga Csaba r.ftőrm. 
                                                                                                                 Hegyi Roland r.ftőrm. 
 
Távol maradt: Ilkó Sándor képviselő 
                        Sutóczky György képviselő  
 
                                                          
A polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 
megjelent 5 fő, távol maradt 2 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. 
Javaslatot tett az ülés napirendjére: 
 

N a p i r e n d  
 
 
 

1./ Beszámoló Pápateszér község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság  
     érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
     Előadó: Varga Csaba r.ftörm. körzeti megbízott 
 
2./ Az önkormányzat 2016.  évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának  
     értékelése 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
4./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és  
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
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5./ Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzései 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
6./ Vegyes ügyek   
 
Z á r t  ülésen:  
 
1./ Települési támogatási kérelmek  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 

 
1./ Beszámoló Pápateszér község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság  
     érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
     Előadó: Varga Csaba r.ftörm. körzeti megbízott 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester megköszönte a körzeti megbízott rendőrök munkáját, akik 
mindig elérhetőek, mindig felveszik a telefont, azonnal intézkednek. Javasolta, hogy a 
beszámolót fogadják el.  Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

32/2017. (V. 17.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pápateszér község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság  

  érdekében  tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos   
  feladatokról  szóló beszámolót elfogadta.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Pápai Rendőrkapitányságot 
értesítse.  
 
Határidő:  2017. május 31.   
Felelős:   Völfinger Béla  
                polgármester 

 
 
Varga Csaba r.ftőrm. és Hegyi Roland r.ftőrm. az ülésről 18,30 órakor eltávoztak. .  
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2./ Az önkormányzat 2016.  évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának  
     értékelése 
     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 fogadja el a képviselő-
testület. Kérte a testület döntését.  
 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 
 

33/2017. (V. 17.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékeléséről készült 
előterjesztést elfogadja.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az értékelést a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Főosztály Szociális és 
Gyámügyi Osztályának küldje meg.  

 
Határidő:  2017. május 31.   
Felelős:    Völfinger Béla 
                 polgármester 

 
 
3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról  
     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.  

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:    
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6/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelet   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi  
költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.)  
önkormányzati rendelet módosításáról  a mellékelt  
rendeletet alkotja.  
 

 
4./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és  
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot  ismertette.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Milinszki Tibor képviselő kérdezte, hogy a pénzmaradvány mennyi? 
 
Vassné Butkovics Andrea vezető-főtanácsos válaszában elmondta, hogy a pénzmaradvány 
58.354.975 Ft, ebből a közös hivatalé 224 ezer Ft.  
 
Völfinger Béla  polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-
testület.  
 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:  
 
 

7/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelet   
 
PÁPATESZÉR  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi zárszámadásról és pénzmaradvány 
jóváhagyásáról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 

 
5./ Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzései 
     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 közbeszerzési tervet fogadják el.  
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 
 

34/2017. (V. 17.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a mellékelt 2017. évi közbeszerzési tervet elfogadta.  

 
 
6./ Vegyes ügyek  
 

- Pápateszér Községért Közalapítvány Alapító okiratának módosítása  
Előadó: Völfinger Béla  polgármester 

 
 
Eladó tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Pápateszér Községért Közalapítvány Alapító 
okiratának módosítására, az  egységes szerkezetű létesítő okirat elkészítésére az alapító 
okiratnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a közhasznú jogállás megszerzésére vonatkozó 
rendelkezéseinek, a Közhasznú jogállásra vonatkozó VII. fejezetének való megfeleltetése, 
valamint a kuratórium személyi változásai adtak okot.  
A módosítással érintett szövegrészeket  részletesen ismertette: az I. pont előtti szövegrész 
helyébe új szövegrész lép, az I. pont és elnevezése hatályon kívül kerül, az 1. pont kiegészül, 
a 2. pont kiegészül, a 3. pont módosul, a korábbi II. pont új 4. pontként részletezésre kerül, a 
korábbi III.-VII. pontok helyébe pedig az új,  5.-10. pontok lépnek.  
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla  polgármester javasolta, fogadják el az Alapító okirat módosítását és egységes 
szerkezetbe foglalását. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 
 

35/2017. (V. 17.) határozat 
 
1) PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
úgy határozott, hogy a Pápateszér Községért Közalapítvány  
(a továbbiakban: Közalapítvány)  Alapító okiratát  m ó d o s í t j a. 
 
2) A Képviselő-testület a Közalapítványnak a módosításokkal 

 egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerint 
e l f o g a d j a .  
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3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 
Közalapítvány egységes szerkezetű Alapító okiratát, annak 
aláírását követően, a bírósági nyilvántartáson történő átvezetés 
érdekében a Veszprémi Törvényszéknek küldje meg, illetőleg az e 
határozata végrehajtásához szükséges egyéb intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Völfinger Béla polgármester 
 

 
- A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjaví- 

tásához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című 
pályázatban feltételes beszerzés lefolytatása 
Előadó: Völfinger Béla  polgármester 
 

 
 Előadó tájékoztatja a képviselőket, hogy Pápateszér Község Önkormányzata  
Bakonyszentiván és Fenyőfő községek önkormányzataival konzorciumban pályázatot nyújtott 
be erő- és munkagépek beszerzésére vonatkozóan. Annak érdekében, hogy tagonként vegyék 
figyelembe a 15 millió forintos értékhatárt, módosítani kell a konzorciumi szerződést és 
dönteni kell a feltételes beszerzés lefolytatásáról. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a testület döntsön a feltételes beszerzésről és a 
konzorciumi szerződés módosításáról. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 

36/2017. (V. 17.) határozat 
 
1./ PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
úgy határoz, hogy a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése” elnevezésű, VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16. kódszámú pályázatban feltételes 
beszerzést folytat le.  
 
2./ A képviselő-testület a konzorciumi szerződést az alábbi szöveggel egészíti ki: 
 „A konzorciumi partnerek külön Ajánlatkérőként járnak el, a közbeszerzési  
eljárások lefolytatására minden konzorciumi partner külön jogosult.”  
 
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított konzorciumi 
szerződés aláírására és a jegyzőkönyv melléklete szerinti ajánlatkérési felhívás 
megküldésére.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Völfinger Béla  
              polgármester 
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- A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjaví- 
tásához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című 
pályázatra benyújtott támogatási kérelem hiánypótlása 
Előadó: Völfinger Béla  polgármester 
 
 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési 
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság nevében közbenső szervezetként eljáró 
Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívást küldött a tárgybani pályázathoz. 
A hiánypótlási kötelezettség teljesítésére javasolta, hogy a 7/2017. (II. 3.) határozatát 
egészítse ki a képviselő-testület a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számával.  Kérte a 
testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 

37/2017. (V. 17.) határozat 
 

          1./  PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
           a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
           kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges  
           erő- és munkagépek beszerzése” című pályázatra benyújtott 
          támogatási kérelem hiánypótlásaként a 7/2017. (II. 3.) határozatát 
          a következőkkel egészíti ki: 
          A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma:  
          Pápateszér   043, 048, 094, 0156, 0161, 0163. 
         
          2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a hiánypótlási kötelezettségnek 
          határidőre tegyen eleget. 
 
          Határidő: 2017. június 6.  
          Felelős:    Völfinger Béla 
                           polgármester 
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- 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
 

38/2017. (V. 17.) 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: 2017. május 31.   
Felelős:   Völfinger Béla 

 
 
 
- Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 
    Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők hozzászólását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 
 
 
 

39/2017. (V. 17.) határozat  
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1.) PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdés alapján a 
Pápateszér Község Önkormányzata által 2013. június 26-án 
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette , az 
intézkedések időarányos megvalósulása megtörtént. A Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát nem tartja 
szükségesnek. A Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan 
formában jóváhagyja.  
2.) Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban meghatározott 
nyilatkozat megtételére. 
3.) Felkéri a HEP referenst, hogy e határozatot tartalmazó 
kivonatot elektronikus formátumban a mentor részére küldje meg 
közzététel céljából.  
 
Határidő: azonnal.  
Felelős:   Völfinger Béla  
               polgármester 
               Fehér Mária 
               címzetes főjegyző 
               HEP referens 
 

 
 

- Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása    
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 

 
Előadó ismertette a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége támogatási kérelmét. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy 30 e Ft-tal támogassák. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
 

40/2017. (V. 17.) határozat 

 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai  
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére 30.000 Ft támogatást biztosít.  
Felkéri a polgármestert, hogy  a támogatási szerződés megkötésére,  
valamint a  támogatás átutalására intézkedjék.  
 
Határidő: 2017. május 31.   
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Felelős:   Völfinger Béla 
 
 
 

- Településképi Arculati Kézikönyv megalkotására árajánlat elfogadása 
  Előadó: Völfinger Béla polgármesteri 
 
Előadó ismertette Szabó Árpád 1113 Budapest, Kökörcsin utca 6. sz. lakos építészmérnök 
ajánlatát a Településképi Arculati Kézkönyv elkészítésére.  Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy az árajánlatot fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 

41/2017. (V. 17.) határozat  
 
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Településképi Arculati Kézikönyv + kiírás szerinti térképek  
munkarész elkészítésére elfogadja Szabó Árpád 1113 Budapest, 
Kökörcsin u. 6. sz. egyéni vállalkozó ajánlatát. 
Bakonyszentiván, Gic, Pápateszér, Pápateszér községekre 
adott ajánlatot: 2.200.000 Ft + 0 % ÁFA  díjból az arányos rész: 
1.135.274 Ft megfizetését vállalja.  
Felkéri a Polgármestert, hogy erről Szabó Árpád vállalkozót 
értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 
 

 
 
- Településképi  rendelet előkészítésére árajánlat elfogadása 
  Előadó: Völfinger Béla polgármesteri 
 
Előadó ismertette Bujdosó Judit főépítész egyéni vállalkozó ajánlatát a Településképi rendelet 
előkészítésére, indokoló rész összeállítására. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a árajánlatot fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
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42/2017. (V. 17.) határozat  
 
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Településképi  rendelet előkészítésére, indokoló rész 
összeállítására elfogadja Bujdosó Judit főépítész 
egyéni vállalkozó ajánlatát. 
250.000 Ft + 0 % ÁFA  díj megfizetését vállalja.  
Felkéri a Polgármestert, hogy erről Bujdosó Judit 
főépítészt értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 
 

 
 

- 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. május 31-ével felmondta az étkeztetési szerződést. 2017. január 1-jétől a 
vanyolai konyhát a lovászpatonai székhelyű Kék Delikát Kft üzemelteti. Az előzetes 
tárgyalás során úgy nyilatkozott, hogy 650 Ft-ért biztosítja Pápateszér Község 
Önkormányzata részére is az ebédet. Ezért szükséges a térítési díj rendelet módosítása.  
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:      
 
 
8/2017. (V. 24.) 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.  
 
 
 
- Általános iskolai tanulók kirándulásának támogatása  



Pápateszér  Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

2017.05. 17.    14/12. oldal. 

 
 

Léhner Ilona  képviselő kérte, hogy a pápateszéri általános iskolás gyermekek tavaszi 
kirándulásához nyújtson az önkormányzat 1000 Ft/fő támogatást. 90 fő pápateszéri  tanulóról 
van szó.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta a támogatást. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

    43/2017. (V. 17.) határozat 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az általános iskolai tanulók kirándulását 90 fő x 1000 Ft = 
90.000 Ft-tal támogatja.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás 
kifizetésére intézkedjék.  
 
Határidő: 2017. május 31.   
Felelős:    Völfinger Béla  
                 polgármester 
 

 
 

- Pályázatokról  
 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy  
 
- az óvoda pályázat sikeres volt:  A foglalkoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével c. 
felhívására benyújtott, TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámmal nyilvántartott 
támogatási kérelmét az Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság vezetője 
138.970.073Ftösszegű támogatásra érdemesnek ítélte. 
 
- A Kedvezményes Pályaépítési Programra benyújtott pályázatot az MLSZ Elnöksége 
jóváhagyta. Így a jövőben Pápateszér község egy 12x24 méteres teljesen felszerelt műfüves 
pályával gazdagodik. A beruházás értéke 17 millió forint, amelynek teljes összegét 
támogatásban elnyerték. A pályát az általános iskola udvarán található salakos pályán építik 
fel.  

 

- Az idokep.hu által kiírt pályázaton egy komplett meteorológiai állomást nyertek, 
amelyet az általános iskola udvarán állítanak fel.  Az állomás által Interneten nyomon 
követhető lesz a település pillanatnyi időjárása 
(szél, pára, hőmérséklet, légnyomás, csapadék). Az állomást az iskola tanulói oktatási célokra 
is használhatják. 
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- a művelődési házban lévő könyvtár felújítására adtank be pályázatot. Nyertes pályázat 
esetén megújulna a könyvtár bútorzata, 3 számítógépes munkaállomást is kialakíthatnának.  
 
Jelenleg a következő pályázatok beadásán dolgoznak:  
    - Helyi piac kiépítése Pápateszéren; 
    - Melegítőkonyha felújítása (általános iskola); 
    - Orvosi rendelő felújítása (Markovics u). 
 
 

- Lakossági fórum 
 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy mint már tudják is,  a 
településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet megalkotását minden 
magyarországi településen kötelezővé tették a kormányzati döntéshozók. A jogszabályi 
kötelezettségnek eleget téve Pápateszéron is elkezdődött a két dokumentum létrehozása, 
amely a helyiek széles társadalmi bevonásával kell, hogy megtörténjen, két lakossági fórum 
keretében. Az első fórum adatgyűjtési, és szándékfeltárási céllal 2017. május 27-én 
szombaton  16,30  órától lesz, melyre mindenkit meghívtak, aki a település szépítésért 
felelősséget érzőnek vallja magát. A fórum a  Községházában lesz. Kérte a képviselők 
megjelenését és aktív részvételét.  
 
Milinszki Tibor képviselő véleménye szerint a település arculatát a jellegzetes épületek 
homlokzata, az utcaajtó, a kerítés adja, a régi falusias jelleget a széles utca: Ady, Petőfi utcák. 
Helyben nincs hozzáértő ember. Gondolják át, kiket kellene meghívni.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy azért jó, hogy főépítészt kell alkalmazni, mert 
helyben nincs szakember. A munkát a főépítész irányítja, de szüksége van a helyiek 
véleményére, hogy a pápateszériek elképzeléseit tükrözhesse az arculati kézikönyv és 
településképi rendelet.  
 

- Gyermeknap szervezése  
 
Völfinger Béla  polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy „GYEREKNEK ÁLL A 
VILÁG!” címmel családi napot szerveznek 2017. május 28., vasárnap - 10.00-18.00 óráig a  
Sportpályán. A rendezvénysorozat a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. 
szervezésében, az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 számú, Kisgyermekkori nevelés támogatása  
elnevezésű kiemelt projekt keretében valósul meg.  
 
-     Esterházy napok 
 
Völfinger Béla  polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 2017. évben is megrendezik az 
Esterházy napokat,  június 03-án Lovas nap 10 órától 17 óráig, június 4-én ünnepi szentmise 
11. órakor, délután 15. 00 órától előadás templomban. A programok szervezése folyamatos.  
 
 
 
 

- Képviselők bejelentései 
 
 



Pápateszér  Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

2017.05. 17.    14/14. oldal. 

Léhner Ilona képviselő felvetette, hogy panaszkodtak neki, hogy a gyógyszertár 
megközelítése nehézkes az egész nap ott parkoló autók miatt.  
 
Völfinger Béla polgármester a felvetésre válaszolva elmondta, hogy a májusi hírmondóban 
felhívja az érintett gépkocsi használók figyelmét arra, hogy úgy parkoljanak, hogy ne 
akadályozzák a gyógyszertár megközelítését.  
 
Milinszki Tibor képviselő javasolta, hogy évente kétszer hívják össze a vállalkozókat, hogy 
szót ejtsenek a jövőről, a gondokról, azok megoldásáról.  
 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20,45 órakor bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


