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JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Szám: 8/2018.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 30-án 19 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 
                                                         Pápai Rendőrkapitányság részéről: Varga Csaba r.ftőrm. 
                                                         Pápateszér Község Polgárőr Egyesülete részéről: 
                                                         Bolla Jenő elnök  
                                                         
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./  Az önkormányzat 2017.  évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának  
     értékelése 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Beszámoló Pápateszér község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság  
     érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
     Előadó: Varga Csaba r.ftörm. körzeti megbízott 
 
3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
4./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és  
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
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5./ Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzései 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
6./ Önkormányzati ingatlanok adás-vétele 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
7./  Vegyes ügyek   
 
Z á r t  ülésen:  
 
1./ Települési támogatási kérelmek  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
.  
1./ Az önkormányzat 2017.  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 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

41/2018. (V. 30.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékeléséről készült 
előterjesztést elfogadja.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az értékelést a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és 
Gyámügyi Osztályának küldje meg.  

 
Határidő:  2018. május 31.   
Felelős:    Völfinger Béla 
                 polgármester 
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2./ 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 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

42/2018. (V. 30.) 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:  2018. június 15.    
Felelős:   Völfinger Béla  
                polgármester 

 
Varga Csaba r.ftőrm. az ülésről 19,30 órakor eltávozott.  
 
 
3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2017. 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 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:    
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2/2018. (VI. 11.) önkormányzati rendelet   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi  
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 27.)  
önkormányzati rendelet módosításáról  a mellékelt  
rendeletet alkotja.  
 

 
4./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és  
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot  ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla  polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-
testület.  

 
A Képviselő-testület 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:  
 
 

3/2018. (VI. 11.) önkormányzati rendelet   
 
PÁPATESZÉR  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi zárszámadásról és pénzmaradvány 
jóváhagyásáról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 

 
5./ Az Önkormányzat 2018. 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.  
 
A Képviselő-testület 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 

43/2018. (V. 30.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a mellékelt 2018. évi közbeszerzési tervet elfogadta.  
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6./ Önkormányzati ingatlanok adás-vétele 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2016. november 23-i ülésen előterjesztette, hogy 
Pápateszér,  Markovics utcai lakók, akiknek szomszédos az ingatlanuk az önkormányzat 
tulajdonában álló  763/1 hrsz-ú ingatlannal: 763/11, 763/9, 763/7, 763/6, 763/5, 763/4, 
763/3, 763/13 hrsz, szeretnének megvásárolni az önkormányzati ingatlanból telkük 
szélességében. A képviselő-testület 94/2016. (XI. 23.) határozatában rögzítette szándékát, 
hogy „Pápateszér Község Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező 763/1 hrsz-ú ingatlanból                    
értékesíti a Pápateszér 763/11, 763/9, 763/7, 763/6, 763/5, 763/4, 763/3, 763/13 hrsz-ú 
ingatlanok tulajdonosai részére az ingatlanuk folytatásában levő ingatlanrészeket, 
amennyiben a leendő vevők a 763/1 hrsz-ú ingatlan telekmegosztás és telekhatár rendezés 
ügyintézését, költségeit, értékbecslés költségét a leendő vevők vállalják.”   
A telekkorrekció, értékbecslés megtörtént. Javasolta az értékesítést. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
             44/2018. (V. 30.) határozat  
 
            PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában levő  
            Pápateszér 763/1 hrsz-ú ingatlanából telekkorrekció céljából értékesíti: 
 

Hrsz-hoz Terület m2 Eladási ár 
(Ft) 

Vevő neve és lakcíme 

763/3 288 28.800  Kovács Zoltán Antal Pápateszér, Markovics 
János u. 23 

763/4 422 42.200 Szekeres Imre Pápateszér, Markovics János 
u. 25.  

763/5 565 56.500 Horváth Tibor és  Horváth Tiborné 
Pápateszér, Markovics János u. 27.  

763/6 711 71.100 Fehér Gusztávné Pápateszér, Markovics 
János u. 29. és Rohr Johannes Thomas 
Gustav 68723 Schwetzingen,Friedrich-Ebert 
Str. 53. 

763/7 790 79.000 Reidmár Dezső Pápateszér, Markovics János 
u. 31.  

763/9 802 80.200 Reidmár László és Reidmár Lászlóné 
Pápateszér, Markovics János u. 33. 

763/11 743 74.300 Szabó Árpád Pápateszér, Markovics János u. 
35.  

763/13/13/A/1 
763/13/A/2 

118 11.800 Szalayné Németh Ilona, Szalay Bálint, 
Szalay Ferenc Máté Pápateszér, Markovics 
János u. 21.  

Összesen:  4439 443.900  
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az adás-vételi szerződéseket 
aláírja.  
Határidő:  azonnal  
Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 
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Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a 757 hrsz-ú ingatlan 288/2400 
tulajdonrészét árverésre meghirdették, melyre bejelentette az önkormányzat vételi szándékát. 
A 757 hrsz-ú ingatlanban már 1296/2400 tulajdonrésze van az önkormányzatnak, melyet 
ajándékozás útján sikerült megszerezni 10 tulajdonostól. További 6 tulajdonos is jelezte már 
ajándékozási szándékát. Ismertette az árverés eredményét. Javasolta, hogy döntsön az árverés 
útján történő vételről a képviselő-testület.  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
             45/2018. (V. 30.) határozat  

 
            PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

az Elektronikus Aukciós Rendszer (EAR) 2018. 05. 26. 
napján történt végleges eredményhirdetése alapján 
értékesített, a 13683/180504 árverési sorszám alatt 
meghirdetett Pápateszér 757 hrsz-ú állami tulajdonban levő 
ingatlant  (tulajdoni arány: 288/2400) 14.000 Ft 
vételárért megvásárolja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
az Önkormányzat tulajdonszerzése érdekében  a fent 
meghatározott tulajdoni illetőség megvételére a 
szükséges kötelezettség-vállalásokat és intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határidő:  azonnal  
 Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 

 
 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Schüld Tamás és felesége 
tulajdonában levő 48/1 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása ügyében tárgyalásokat folytatott a 
tulajdonosokkal. 1.000.000 Ft-ban meg tudtak állapodni. Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Léhner Ilona képviselő nem ért egyet azzal, hogy az önkormányzattól kedvezményesen 
vásárolt ingatlant most 1 millió Ft-ért adja vissza. Akinek adni kellene a köz javára, az 
„nyúlja le a faluját”.  
 
Völfinger Béla polgármester véleménye az, hogy nemcsak az tud tenni a faluért, aki pénzt ad, 
hanem az is, aki két rózsatövet ajándékoz a közterület szépítésére, vagy aki rendszeresen 
nyírja az előtte levő sövényt, füvet még a szomszédos ingatlanon is önzetlenül,  így járul 
hozzá a tetszetős faluképhez.  
 
Sutóczky György képviselő szerint az mulasztott, aki nem dokumentálta megfelelően az 
ingatlan eladását.  
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Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy korábbi képviselő-testületi, jegyzői mulasztás 
volt az ingatlan eladásakor, ma már bírósági úton sem lehetne helyrehozni a hibát. Az egyre 
tetszetősebb falukép és a vásártér rendezése miatt szükség van az ingatlanra. Meg szeretné 
akadályozni, hogy a területen rozsdás tartályok vagy másik vállalkozó fatelepet üzemeltessen 
a falu közepén. Ez indokolja a vételt. Javasolta, hogy a 48/1 hrsz-ú, kivett, beépítetlen terület 
művelési ágú, 1364 m2 területű ingatlant vásárolják meg. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
             46/2018. (V. 30.) határozat  

 
            PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

a Pápateszér 48/1 hrsz-ú, kivett, beépítetlen terület 
megnevezésű, 1364 m2 területű ingatlant megvásárolja  
Schüld Tamás és Schüldné Knolmajer Éva 8556 Pápateszér, 
Dózsa u. 7. sz. lakos tulajdonosoktól 1.000.000 Ft azaz 
Egymillió forint vételárért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
az Önkormányzat tulajdonszerzése érdekében  a fent 
meghatározott tulajdoni illetőség megvételére a 
szükséges kötelezettség-vállalásokat és intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határidő:  2018. június 30.   
 Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 

 
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a 758 hrsz-ú ingatlant is vásárolják meg Schüld 
Tamástól. Az ingatlannyilvántartásban 295 m2 kivett útként szerepel, és a 757 hrsz-ú ingatlan 
mellett van. A vételár 50 ezer Ft. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 

 
             47/2018. (V. 30.) határozat  

 
            PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

a Pápateszér 758 hrsz-ú, kivett út megnevezésű, 295 m2 

területű ingatlant megvásárolja  
Schüld Tamás 8556 Pápateszér, Dózsa u. 7. sz. lakos 
tulajdonostól 50.000 Ft azaz Ötvenezer forint vételárért. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
az Önkormányzat tulajdonszerzése érdekében  a fent 
meghatározott tulajdoni illetőség megvételére a 
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szükséges kötelezettség-vállalásokat és intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határidő:  2018. június 30.   
 Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 

 
 
7./ Vegyes ügyek  
 

- A Pápateszéri Sportegyesület beszámolója a 2017. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról  

      Előadó: Völfinger Béla  SE-elnök  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette. Köszönetet mondott az 
önkormányzati támogatásért. Kérte a jelenlevők véleményét.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a beszámolót fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
            48/2018. (V. 30.) határozat  

 
            PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

a Pápateszéri Sportegyesület beszámolóját a 2017. évi 
önkormányzati támogatás felhasználásáról – elfogadta.  

 
 

- A Pápateszér Községért Közalapítvány beszámolója a 2017. évi önkormányzati 
támogatás felhasználásáról  

           Előadó: Léhner Ilona az alapítvány vezetője  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette. Köszönetet mondott az 
önkormányzati támogatásért. Kérte a jelenlevők véleményét.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a beszámolót fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
            49/2018. (V. 30.) határozat  

 
            PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
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a Pápateszér Községért Közalapítvány beszámolóját a 
2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról – 
elfogadta.  

 
 

- A Pápateszér Község Polgárőr Egyesülete beszámolója a 2017. évi önkormányzati 
támogatás felhasználásáról  

           Előadó: Bolla Jenő elnök   
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette. Köszönetet mondott az 
önkormányzati támogatásért. Kérte a jelenlevők véleményét.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a beszámolót fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
            50/2018. (V. 30.) határozat  

 
            PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

a Pápateszér Község Polgárőr Egyesülete beszámolóját a 
2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról – 
elfogadta.  

 
- Pályázat 

 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Szövetségben az éghajlat 
védelméért Kajárpéc, Pápateszér és Tényő településeken címmel pályázatot nyújtott be 
Kajárpéc Község Önkormányzata, melyben Pápateszér Község Önkormányzata konzorciumi 
partnerként részt vesz Tényő Község Önkormányzatával együtt. Együttműködő partnerek: 
Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, Reflex Környezetvédő Egyesület, Ökológiai 
Stúdió Alapítvány.  
Megvalósítás időszaka: 2018. szeptember 1. – 2020 augusztus 31.  100 %-os támogatású, 
önrészt nem kell fizetni.  
 

- „Kutya probléma” 
 
Völfinger Béla polgármester ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt, kutyatartóknak szóló 
felhívást. Kérte a képviselők javaslatait.  
 
Léhner Ilona képviselő javasolta, hogy az eboltást kérjék számon a gazdákon.  
 
Völfinger Béla polgármester kérte, hogy a képviselők foglalkozzanak a problémával, 
hassanak oda a környezetükben, hogy a kutyatartás szabályait mindenki tartsa be. Keressék a 
megoldást!  
 
 



Pápateszér  Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

2018.05. 30.    10/10. oldal. 

Kérte továbbá a képviselők javaslatait és ötleteit a településsel kapcsolatban.  
 
Hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 21,05 órakor bezárta. 
 

K. m. f. 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


