
Pápateszér  Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

2018.03. 28.  4/1. oldal. 

JEGYZŐKÖNYV  

 
 
Szám: 5/2018.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 28-án 11 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 
Sutóczky György képviselő  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Tanácskozási joggal meghívottak:  Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                         Vassné Butkovics Andrea vezető-főtanácsos 
 
                           
A polgármester köszöntötte a megjelenteket. 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./ Pályázat benyújtása „Közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása”  
     VP6-19.2.1-77-3-17. kódszámú felhívásra   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Pályázat benyújtása OVI-Sport Közhasznú Alapítvány által meghirdetett „Nemzeti Ovi- 
     Sport Program” felhívásra   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ Tájékoztatás a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/1304/2018. számú  
      törvényességi felhívásáról   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 

 
1./ Pályázat benyújtása „Közösségi turisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatása”  
     VP6-19.2.1-77-3-17. kódszámú felhívásra   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:    
 

 
22/2018. (III. 28.) határozat 

 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Közösségi turisztikai 
szolgáltatások fejlesztésének támogatása” VP6-19.2.1-77-3-17. kódszámú felhívásra 
pályázatot kíván benyújtani az MVH-hoz. A pályázatból az önkormányzat tulajdonában álló 
Pápateszér, Petőfi u. 13. szám alatti ingatlanban (HRSZ:64.) szálláshelyet szeretne kialakítani. 
A pályázatból maximálisan igényelhető támogatás: 9 millió forint. 
A Csizmadia Kft készített tervek és kivitelezői árajánlat összege: 15.838.533 Ft.  
Önrész összege: 7.416.147,-Ft. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be.  
 
Határidő: 2018. március 30.  
 Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 
 
 
 
2./ Pályázat benyújtása OVI-Sport Közhasznú Alapítvány által meghirdetett „Nemzeti Ovi- 
     Sport Program” felhívásra   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Kérte a 
képviselők véleményét. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület 
döntését.  
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
 
23/2018. (III. 28.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Ovi-Sport 
Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) támogatására vonatkozó előterjesztést és 
kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról szóló 
értesítést követő 60 napon belül támogatási szerződést köt.  
Az Önkormányzat az Alapítvány rendelkezésére bocsátja az óvoda pontos nevét, címét, 
helyrajzi számát, valamint a földhivatali nyilvántartási lap másolatát, közmű nyilatkozatot 
tesz, és gondoskodik az igazolás beszerzéséről, hogy a pálya kialakítása nem építési engedély 
köteles. 
A Képviselő-testület megismerte, támogatja és az Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja 
az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó Ovi-Sport Programot.  
A Program megvalósításához az Alapítványon keresztül önrészt (fejlesztési támogatást) 
biztosít. Az önrész (fejlesztési támogatás) megközelítőleg bruttó 4.000.000 - 4.500.000 Ft, 
azaz Négymillió - négymillió-ötszázezer forint/Program/óvoda támogatási összeget jelent. A 
pontos összeg a Program befejezését követően, az Alapítvány által készített elszámolásban 
kerül meghatározásra, melyet a Képviselő-testület ellenőrzés után elfogad. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be.  
 
Határidő: 2018. március 30.  
 Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 
 
 
3./ Tájékoztatás a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/1304/2018. számú  
      törvényességi felhívásáról   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízott 
VEB/005/1304/2018. számú törvényességi felhívását. A törvényességi felhívás a jegyzőkönyv 
melléklete.  
Felhívta a jegyzőt az Mötv. 134. § (1) bekezdése alapján, hogy az önkormányzati rendeletek 
közzététele vonatkozásában feltárt jogszabálysértő gyakorlatot szüntesse meg, az 
önkormányzati rendeletek publikálása során a nemzeti jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 
29.) Korm. rendelet előírásainak tegyen eleget. Kérte a képviselők véleményét. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a törvényességi felhívást vegyék tudomásul, 
azzal értsenek egyet. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
 
 



Pápateszér  Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

2018.03. 28.  4/4. oldal. 

 
 

24/2018. (III. 28.) határozat 
 

           PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
megtárgyalta a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízott VEB/005/1304/2018. számú, az 
önkormányzati rendeletek közzétételére 
vonatkozójogszabályi előírások megsértése miatti 
törvényességi felhívását. 
A törvényességi felhívásban foglaltakat elfogadja.  
Felkéri a jegyzőt, hogy erről a Nemzeti Jogszabálytár 
felületén a Veszprém Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.   
 
Határidő:  2018. április 13.   
Felelős:    Fehér Mária 
                címzetes főjegyző 
 
 
 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 11,45  órakor bezárta.   
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


