
Pápateszér  Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

2017.08. 14.    5/1. oldal. 

JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Szám: 10/2017.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. augusztus 14-én 18 
órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak:
 
Völfinger Béla polgármester 
Horváth József alpolgármester 
Ilkó Sándor képviselő 
Léhner Ilona képviselő 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
Távol maradtak: 
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő  
Milinszki Tibor képviselő 
Sutóczky György képviselő  
 
                                                          
A polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 
megjelent 4 fő, távol maradt 3 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. 
Javaslatot tett az ülés napirendjére: 
 

N a p i r e n d  
 

 
1./ Pályázat benyújtása  a  pápateszéri orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítésére         
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz  kapcsolódó támogatásra  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ Beiskolázási támogatások  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
4./ Vegyes ügyek   
 
 
Z á r t  ülésen:  
1./ Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Veszprém Megyei  
     Szervezete VE01-024-11/2017. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása          
     (Pápateszér 1307, 1311, 1326,1374, 1448 hrsz.) 
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     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Települési támogatási kérelmek  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 

 
1./ Pályázat benyújtása  a  pápateszéri orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítésére         
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette az orvosi rendelő épülete energetikai korszerűsítésére készített pályázati 
anyagot. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a pályázatot nyújtsák be. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

56/2017. (VIII. 14.) határozat 
 

            PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.2.1-16 kódszámú 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívása keretében 
megvalósítandó „Pápateszér orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítése” 
című projekt benyújtásával egyetért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendeletben 
foglalt szabályok szerint a támogatási kérelem benyújtásáról szóló Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodást és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat aláírja, 
illetve a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
 

Határidő: azonnal  
Felelős:    Völfinger Béla  
                 polgármester 
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2./ Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz  kapcsolódó támogatásra  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
Előadó ismertette a szociális célú tüzelőanyag vásárlására kiírt pályázati felhívást. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a pályázatot nyújtsák be. Kérte a testület 
döntését.  

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

57/2017. (VIII. 14.) határozat 
 

            PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag  
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázati  
kiírás alapján igényét benyújtja 168 erdei m3 kemény-lombos  
tűzifa mennyiségre.  
A képviselő-testület 2017. évi költségvetésében a 168  m3      
szociális célú tűzifavásárlás céljára benyújtott igényéhez  
213.360 Ft önrészt biztosít. 
A képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőtől  
ellenszolgáltatást nem kér.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására  
intézkedjék. 
 
Határidő: 2017. augusztus 25.   
Felelős: Völfinger Béla  
              polgármester 
 

 
 
3./ Beiskolázási támogatások  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó javasolta, hogy állapítsák meg a beiskolázási támogatásokat: Tájékoztatta a 
képviselőket, hogy 2016. évben az általános iskolai tanulók 3.000 Ft, a középiskolások 6.000 
Ft, a felsőoktatásban résztvevők 13.000 Ft támogatásban részesültek. Javasolta, hogy e 
mértékben állapítsák meg az összegeket. Kérte a képviselők véleményét. 
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H o z z á s z ó l á s : 
 
Léhner Ilona képviselő egyetértett a javaslattal. Elmondta, hogy minden általános iskolai 
tanuló ingyen kapja a könyvet.   
 
Völfinger Béla polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

58/2017. (VIII. 14.) határozat 
 

            PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a  2017. évi beiskolázási támogatás mértékét a pápateszéri 
lakóhelyű tanulók részére az alábbiakban állapítja meg: 
 
a.) általános iskolás tanuló: 3.000,-Ft 
b.) középiskolás tanuló:  6.000,-Ft 
c.) felsőfokú tanulmányokat folytató: 13.000,-Ft. 
 
Felkérte a polgármestert, hogy a támogatások kifizetésére intézkedjék.  
Határidő:  2017. szeptember 30. 
Felelős.     Völfinger Béla  
                  polgármester 
 

 
 
4./ Vegyes ügyek  
 
- Háziorvosi ügyelet felmondása  
 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a háziorvosi ügyeletet ellátó 
háziorvosok 2017. december 31-i hatállyal felmondták a szerződést a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulásával. A megoldáson dolgozik a társulás elnöksége. A 
képviselő-testületet tájékoztatja majd az eredményről. 
 
- Falunap tapasztalatai  
 
Völfinger Béla polgármester megköszönte a képviselőknek, akik részt vettek a falunap 
szervezésében és lebonyolításában. Sajnálja, hogy nem minden képviselő vett részt a 
falunapon.  
 

- Könyvbemutató  
 

Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Andrássy Ilona grófnő 
irathagyatéka I-II. könyvek bemutatója 2017. augusztus 25-én pénteken 18 órakor lesz az 
önkormányzati hivatal nagytermében. Kérte a képviselőket, hogy vegyenek részt az 
önkormányzati rendezvényen.  
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- Szüreti felvonulás  

 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a szüreti felvonulást 
szeptember 30-ára szervezik. Kérte a képviselők aktív közreműködését.  
 

- Nemzeti vágtán való részvétel támogatása 
 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Nemzeti vágta zirci 
előselejtezőjén Pápateszér községet képviselve részt venne Koczor József. A nevezési díj 
100 ezer Ft. Amennyiben az előselejtezőt megnyeri, nevezési díj nélkül indulhat a budapesti 
rendezvényen. Javasolta, hogy támogassák az indulását. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

58/2017. (VIII. 14.) határozat 
 

            PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a  Nemzeti vágta előselejtezőjére benevezi Koczor József versenyzőt.  
A nevezési díját, 100 ezer Ft-ot átvállalja.  
 
Felkérte a polgármestert, hogy a nevezési díj kifizetésére intézkedjék.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős.     Völfinger Béla  
                  polgármester 
 

 
- MTZ eladása 

 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a az önkormányzat tulajdonában álló, 
feleslegessé vált MTZ traktort 1 millió Ft + ÁFA összegért hirdessék meg értékesítésre.  
 
A javaslattal a képviselők egyetértettek.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,50 órakor bezárta, a tanácskozást 
zárt ülésen folytatja.  
 

K. m. f. 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 


