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JEGYZŐKÖNYV  

 
Szám: 15/2017.  
 
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. december 13-án   
17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről, falugyűléséről és közmeghallgatásról.  
 
Az ülés helye: Pápateszér, Művelődési Ház 
 
Jelen voltak:
Völfinger Béla polgármester 
Horváth József képviselő 
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő 
Ilkó Sándor képviselő 
Léhner Ilona képviselő 
Milinszki Tibor képviselő 
Sutóczky György képviselő  
 

 
 
 
 
 
 
 

Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                     Vassné Butkovics Andrea főtanácsos 
 
Lakosság részéről megjelent:  27 fő  
                                                         
Völfinger Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Elnézést kért, hogy a meghirdetett 17 
órai kezdés helyett 17,30 órakor kezdődhet az ülés, veszprémi fontos elfoglaltsága miatt késett.  
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./  Beszámoló Pápateszér Község Önkormányzata 2017. évi tevékenységéről, 2018. évi terveiről  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ Közmeghallgatás 
 
4./ Vegyes ügyek  
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelmek elbírálása  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 



                                   Pápateszér  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

2017. 12.13.   4/2. oldal. 

A képviselő-testület a javasolt napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./  Beszámoló Pápateszér Község Önkormányzata 2017. évi tevékenységéről, 2017. évi terveiről  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ Közmeghallgatás 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket ismertette. Kérte a jelenlevők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 
Kocsis Ferencné érdeklődő lakos elmondta, hogy a szomszédjában levő házat, udvart nem 
gondozza senki. A fák az égig érnek, viharban félelmet keltő.   
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a tulajdonosokat felszólítják a rendbetételre. Az 
önkormányzat csak veszély esetén mehet be a zárt  udvarra.  
 
Kerekes Zoltán érdeklődő lakos felvetette, hogy a COOP boltnál elhelyezett hulladékgyűjtő 
sziget tárolóinak a kapacitását növelni kell, mert árokba, útszélre kerül a szemét. Annak örülni 
kell, ha valaki a tárolóhoz elviszi a szemetet, nem illegálisan helyezi el.  
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a kapacitás növelése 500.000-
1.000.0000 Ft kiadást jelentene. Ingyen hívható telefonszámon kell értesíteni a szolgáltatót, ha 
egy tároló megtelt.  
 
Németh Dénesné érdeklődő lakos a kóbor kutyákra panaszkodott. Van olyan ház, ahol 5-6 kutya 
is van, sem beoltva, sem chippelve nincsenek. Fél a postás is, a gyalog és kerékpárral közlekedők 
is az utcán.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy mindenkire egyformán érvényes a jogszabály, a 
kutyákat be kell oltatni és egyedi azonosítóval kell ellátni. Ennek ellenőrzése a hatósági 
állatorvos hatáskörébe tartozik.  A járási hivatalnál mint első fokú szabálysértési hatóságnál lehet 
feljelentést tenni „Veszélyeztetés kutyával” szabálysértés miatt.  
 
Süle Kálmán érdeklődő lakos gratulált a közfoglalkoztatási és a virágos magyarországi 
eredményekhez. A faluban mindenhol a fejlődést láthatják. Bízik abban, hogy ez tovább 
folytatódik.  Ráfért a községre, hogy valaki rendbe tegye. Gratulált a képviselő-testületnek is.  
Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a nyugdíjas klubot újra indították. Megköszönte az 
önkormányzattól kapott támogatást, melyet igyekeznek viszonozni. A közelgő karácsony 
alkalmából ünnepi jókívánságait fejezte ki. Kívánta, hogy a most tapasztalt lendület ne törjön 
meg, így folytatódjon a munka, akkor élhetőbb lesz a falu, talán a lakosság száma is nő majd.  
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Völfinger Béla polgármester megköszönte a lakosság jelenlétét a 2017. évi húsz rendezvényen, 
melyek mögött nagyon sok munka van.  
 
Kocsis Ferencné érdeklődő lakos kérdezte, hogy mi lesz az öregekkel, hol lesznek elhelyezve?  
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy az önkormányzatnak nincs anyagi  
lehetősége idősek otthona létesítésére.  A rászoruló idősek elhelyezéséről a családjuknak kell  
gondoskodniuk.  
Kérte a beszámoló és tájékoztató tudomásul vételét.  
 
 
A Képviselő-testület és a falugyűlés résztvevői az elhangzott beszámolót és tájékoztatót 
tudomásul vették.  
 
4./ Vegyes ügyek  
 

- Pápa Mentőállomás támogatása 
Előadó: Völfinger _Béla polgármester 
 

Előadó ismertette a Pápa Mentőállomás támogatási kérelmét. Javasolta, hogy 100 ezer Ft 
támogatást nyújtsanak. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
206/2017. (XII. 13.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Pápa Mentőállomás részére 100.000 Ft támogatást nyújt a 
LUCAS (mellkasi kompressziós rendszer újraélesztéshez) 
műszer megvásárolásához.  
Felkérte a polgármestert, hogy a támogatás átutalására  
intézkedjék.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 
 
 
 

- Megbízás a  TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú,  "Kisdedóvótól a XXI. 
századi óvodáig Pápateszéren" című támogatást nyert projekt  támogatási szerződésben 
meghatározott projekt közbeszerzési eljárása lefolytatására  
Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 

 



                                   Pápateszér  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

2017. 12.13.   4/4. oldal. 

 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy az új óvoda közbeszerzési eljárása lefolytatására  
érkezett árajánlatai értékelése 2017. december 13-án 10 órakor megtörtént, melyről a 
jegyzőkönyv tartamát ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester kérte a testület döntését, a határozati javaslat elfogadását.   

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

207/2017. (XII. 13.) határozat 
 

           PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
           a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú, 
          "Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" című  
           támogatást nyert projekt  támogatási szerződésben meghatározott  
           2 csoportos óvoda épület kialakítása közbeszerzési eljárás  
           lefolytatása munkáival - a 2017. december 13-án 10.00 órakor   
           megtartott értékelési eljárás alapján – a PÁVA Tender Kft-t   
           (9021 Győr, Munkácsy  M. u. 1-5., képviseli: Vándor Ottó   
           ügyvezető) bízza meg.  
           A vállalkozó 500.000,-Ft összegért vállalta a közbeszerzési   
           eljárás lefolytatását.  
           Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési megbízási  
           szerződés aláírására. 
            
           Határidő: 2017. december 20.     
           Felelős:   Völfinger Béla  

                polgármester 
 
 
Völfinger Béla polgármester megkérdezte a képviselőket, van-e hozzászólásuk, javaslatuk 
bármilyen témában.  
 
Hozzászólás, javaslat nem hangzott el.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  18,40 órakor bezárta, a tanácskozást zárt 
ülésen folytatja. 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
Fehér Mária                                                                                             Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                    polgármester 


