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JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Szám: 13/2017.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. november 8-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 
Sutóczky György képviselő  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Távol maradtak:  
 
Léhner Ilona képviselő 
Milinszki Tibor képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                     
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./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának  
     módosítása 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás által fenntartott szociális  
     ellátások intézményi térítési díja módosításához hozzájárulás  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ Helyi rendelet alkotása a szociális tüzelőanyag támogatásról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
4./ Vegyes ügyek  
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Z á r t  ülésen:  
 
1./  Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatokról  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Települési támogatási kérelmek elbírálása  
     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./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának  
     módosítása 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és megállapodást ismertette. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester kérte a testület döntését, a határozati javaslat elfogadását.   

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:    
 
80/2017. (XI. 8.) határozat   

 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulása  Társulási megállapodásának 17.  módosítását, 
valamint azt egységes szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
Társulási megállapodás aláírására.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Völfinger Béla 

      polgármester 
 
 

2./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás által fenntartott  
     szociális ellátások intézményi térítési díja módosításához hozzájárulás  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
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Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:    

81/2017. (XI. 8.) határozat  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 11/2017 (X. 12.) határozatával jóváhagyott 
intézményi térítési díj, 12/2017. (X. 12.) határozat szerint önkormányzati rendeletben történő 
megállapításával egyetért. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulását 
értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
 Felelős:   Völfinger Béla 
                 polgármester 
 
 
3./ Helyi rendelet alkotása a szociális tüzelőanyag támogatásról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot ismertette. 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:  
 
 
11/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról a mellékelt  
rendeletet alkotja.  
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5./ Vegyes ügyek   

 
-     Műfüves pálya bérleti díja   
      Előadó: Völfinger Béla  polgármester 
 
Előadó javaslatot tett a műfüves pálya bérleti díjának mértékére: 4000 Ft/óra. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
82/2017. (XI. 8.) határozat 
 
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a műfüves pálya bérleti díját 4000 Ft/óra mértékben  
határozza meg.  
Nem kell bérleti díjat fizetni a helyben működő 
intézményeknek és közösségeknek.  
Felkéri a polgármestert, hogy erről hirdetményben  
tájékoztassa a lakosságot.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Völfinger Béla  
                polgármester 
 

 
-  Pápateszér 3/3 hrsz.-ú és 506 hrsz-ú ingatlanrészek vétele  
    Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a pápateszéri 3/3 hrsz-ú, Tabán u. 5. sz. alatti 
ingatlanon levő épület romos állapotú, végrehajtási jogokkal terhelt. 9 tulajdonosa van, akik 
nem tudják vállalni az életveszély megszüntetését. Az ingatlan rontja a faluképet. Javasolta, 
hogy az ingatlan tehermentes részeit vásárolják meg 240 ezer Ft-ért. Az 506 hrsz-ú 
ingatlannak is ugyanazok a tulajdonosai. Az ingatlan művelési ága lakóház, udvar, a 
valóságban egy 269 m2-es üres terület, melyre 12.446 Ft végrehajtási jogot jegyeztek be 
2015. évben. Javasolta, hogy 60 ezer Ft-ért vásárolják meg. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 

83/2017. (XI. 8.) határozat 
 

           PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
           a Pápateszér belterület 3/3 hrsz.-ú és 506 hrsz-ú  ingatlant  
           megvásárolja a következők szerint:  
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1. A Pápateszér 3/3 hrsz-ú ingatlanból  
II/3. 9/180 tulajdoni illetőséget Bánfi Zoltánné 
II/4. 9/180 tulajdoni illetőséget Csonka Gyuláné 

                   II/6. 9/180 tulajdoni illetőséget Nyári Jánosné 
                   II/7. 9/180 tulajdoni illetőséget Birkás István 
                   II/8. 9/180 tulajdoni illetőséget Birkás Árpád Géza 
                   II/11. 9/180 tulajdoni illetőséget Birkás Géza 
                   II/22. 10/180 tulajdoni illetőséget Farkas Ottóné 
                   II/23. 10/180 tulajdoni illetőséget Nagy Sándorné 
                   II/24. 10/180 tulajdoni illetőséget Farkas Lajosné  
                   II/25. 10/180 tulajdoni illetőséget Birkás István 
                   II/26. 10/180 tulajdoni illetőséget Csonka Gyuláné 
                   II/27. 10/180 tulajdoni illetőséget Nyári Jánosné  
                   II/28. 10/180 tulajdoni illetőséget Bánfi Zoltánné 
                   II/29. 10/180 tulajdoni illetőséget Birkás Árpád Géza 
                   II/30. 10/180 tulajdoni illetőséget Birkás Géza 
                             tulajdonosoktól, 
                   összesen: 144/180 tulajdoni arányban 240.000 Ft  
                   azaz Kettőszáznegyvenezer forint vételárért. 
                                       
                    

2.   A Pápateszér 506 hrsz-ú ingatlanból   
II/3. 1/9 tulajdoni illetőséget Farkas Ottóné 
II/5. 1/9 tulajdoni illetőséget Farkas Lajosné 
II/7. 1/9 tulajdoni illetőséget Csonka Gyuláné 
II/8. 1/9 tulajdoni illetőséget Nyári Jánosné 
II/9. 1/9 tulajdoni illetőséget Bánfi Zoltánné  
II/10. 1/9 tulajdoni illetőséget Birkás Árpád  
II/11. 1/9 tulajdoni illetőséget Birkás Géza  
          tulajdonosoktól  
összesen: 7/9 tulajdoni arányban 60.000 Ft 
azaz Hatvanezer forint vételárért.  

             
3.  A Képviselő-testület a vételár megállapításánál figyelembe vette 

           az ingatlanrészeket terhelő tartozásokat. Csak a tehermentes tulajdon- 
           részeket vásárolja meg.  
           Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
           Amennyiben az adás-vételi szerződés megkötéséig további tulajdon- 
           részek terhelődnek meg, azok nem képezik az adás-vétel tárgyát.  
           A jelzálogjog, végrehajtási jog összegei az adás-vételi szerződésben 
           kerülnek elszámolásra.  
 
           Határidő: 2017. december 15.    
           Felelős:   Völfinger Béla  

                polgármester 
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- Gyermekétkeztetés szolgáltató váltás   
Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 

Előadó ismertette a Kék Delikát Kft. által üzemeltetett Vanyolai Konyha ajánlatát. Az előző 
ülés után tárgyalt a kft ügyvezetőivel, garanciát kért, hogy hosszú távon tudják  biztosítani a 
szociális étkeztetést és a gyermekétkeztetést. A tárgyalás alapján javasolta, hogy 2018. január 
1-jétől váltsanak szolgáltatót, kössenek szerződést a Kék Delikát Kft-vel. Kérte a képviselők 
véleményét.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 

84/2017. (XI. 8.) határozat 
 

           PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
           2018. január 1-jétől a Kék Delikát Kft. által üzemeltetett 
           Vanyolai Konyháról biztosítja a gyermekétkeztetést.  
           Felhatalmazza a polgármestert a Szerződés aláírására.  
           Felkéri a polgármestert, hogy a Pingvin Mirelit Kft-vel, a  
           jelenlegi szolgáltatóval a szerződést mondja fel 2017. december 
           31-i hatállyal.  
 
           Határidő: 2017. november 30.  
           Felelős:    Völfinger Béla 
                            polgármester 
 
- Rendezvényekről, pályázatokról  tájékoztatás 

Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a közelmúlt rendezvényei: szüreti felvonulás, 
vízimalmos napok, kézműves foglalkozás, zsörki búcsú, idősek napja jól sikerültek, 
köszönetet mondott azoknak a képviselőknek a részvételéért, szervezésben való 
közreműködésükért, akik részt vettek valamelyik rendezvényen. Kérte a képviselőket, hogy a 
település rendezvényein a jövőben vegyenek részt.  
Örömmel számolt be arról, hogy a nyugdíjas klub újjáalakult Süle Kálmán vezetésével.  
Az orvosi rendelő energetikai felújítására beadott támogatási kérelmet elutasították.  A 
vízimalmos napokra 1,3 millió Ft támogatást nyertek. Az MLSZ-hez két labdafogó hálóra 
nyújtottak be pályázatot. A Német Nemzetiségi Önkormányzat svábbált rendez 2017. 
november 18-án, melynek bevételét a templomi harang felújítására ajánlja fel. A hívek között 
gyűjtenek is a harangokra.  
 
Ilkó Sándor képviselő nyilatkozott, hogy tiszteletdíjából 50 ezer Ft-ot adományoz e célra.  
 
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő szintén 50 ezer Ft-ot adományoz tiszteletdíjából.  
Horváth József alpolgármester elmondta, hogy 10 ezer Ft-ot Mikulásra, a fennmaradó 
összeget a harang felújításra adományozza.  
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- Képviselői bejelentés 
 
Völfinger Béla polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy van-e hozzászólásuk, 
javaslatuk bármilyen tárgyban.  
  
Sutóczky György képviselő felajánlotta, hogy ebben az évben is állítanak össze karácsonyi 
csomagokat a rászorulóknak. Ehhez vállalkozótársait megkeresi, majd az önkormányzat 
támogatását is kéri.  
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,25 órakor bezárta, a tanácskozást 
zárt ülésen folytatja.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester  


