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JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Szám: 10/2018.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. július 17-én 18 órai 
kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak:
 
Völfinger Béla polgármester 
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő  
Ilkó Sándor képviselő 
Milinszki Tibor képviselő 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                         
Távol maradtak:  
Horváth József alpolgármester 
Léhner Ilona 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./ Döntés a TOP- 1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú, „Kisdedóvótól a XXI. századi  
     óvodáig Pápateszéren” című támogatást nyert projekt eszközbeszerzési költségeire érkezett  
     árajánlatokról   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./  Az étkezetés szociális alapszolgáltatás Szakmai programjának jóváhagyása 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ Törvényességi javaslat megtárgyalása   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
4./ Zártkerti ingatlanok vásárlása 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
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5./ Pápa Mentőállomás támogatása 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Zárt ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelmek elbírálása 
     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./ Döntés a TOP- 1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú, „Kisdedóvótól a XXI. századi  
     óvodáig Pápateszéren” című támogatást nyert projekt eszközbeszerzési költségeire érkezett  
     árajánlatokról   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette az eszközbeszerzés költségeire beérkezett árajánlatokat . 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:    
 

55/2018. (VII. 17.) 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  eszközbeszerzési költségeire  
           érkezett árajánlatokat elbírálta.  
           A 2018. július 17-én 09 órakor megtartott értékelési eljárás  
           alapján a 10.456.313 Ft értékű eszközbeszerzéssel a Fair  
           Play Trade Kft-t (1117 Budapest, Lokátor út 7.) bízza meg.   
 
           Felhatalmazza a polgármestert az eszközbeszerzési   
           szerződés aláírására. 
            
           Határidő: 2018. július 20.      
           Felelős:   Völfinger Béla  

                polgármester 
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2./  Az étkezetés szociális alapszolgáltatás Szakmai programjának jóváhagyása 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy az új szerkezetű Szakmai programot fogadják el.  
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

56/2018. (VII. 17.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az étkeztetés szociális alapszolgáltatás szakmai 
programját a határozat melléklete szerinti tartalommal, 
2018. augusztus 1-jei hatállyal jóváhagyja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szakmai program 
aláírására.  
 
Határidő: 2018. július 31   
Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 

 
 
3./ Törvényességi javaslat megtárgyalása   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízott 
VEB/005/2457/2018. számú törvényességi javaslatát. A törvényességi javaslat a jegyzőkönyv 
melléklete.  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a helyi 
önkormányzat költségvetése végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletnek legkésőbb a 
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell lépnie. Pápateszér  
Község Önkormányzata  zárszámadási rendelete 2018. június 12-én lépett hatályba.  
A törvényességi javaslat felhívja a figyelmet, hogy a Képviselő-testület a jövőben a 
hivatkozott rendelkezés figyelembevételével járjon el. Javasolta, hogy a törvényességi 
javaslatot vegyék tudomásul, azzal értsenek egyet. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
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57/2018. (VII. 17.) határozat 
 

           PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
megtárgyalta a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízott VEB/005/2457/2018. számú  
törvényességi javaslatot.  
A törvényességi javaslatban foglaltakat elfogadja.  
Felkéri a jegyzőt, hogy erről a Nemzeti Jogszabálytár 
felületén a Veszprém Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.   
 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:    Fehér Mária 
                címzetes főjegyző 
 

4./ Zártkerti ingatlanok vásárlása 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a ZP-1-2017 kódszámú a zártkerti besorolású 
földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító 
fejlesztések támogatása pályázatban vállalták a 1046, 1048, 1049 hrsz-ú ingatlanok 
megvásárlását. Az ingatlantulajdonosokkal megtörtént az egyeztetés, az adás-vételi 
szerződések megkötéséhez szükséges a testület határozata. Ismertette a határozati 
javaslatokat. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy vásárolják meg az ingatlanokat, fogadják el a 
határozati javaslatokat. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatait:  
 
58/2018. (VII. 17.) határozat 

 
1) Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

az 1046 hrsz.-ú  3043  m2  területű,  az  ingatlan-
nyilvántartásban szőlő és gazdasági épület megnevezésű  
ingatlant megvásárolja 
Kovács Lászlóné Lukács Ildikó 8556 Pápateszér, Szőlő u. 29.   
Lukács Gyula 8500 Pápa, Bella u. 26.  
Lukács Géza József 7020 Dunaföldvár, Kodály Zoltán u. 39.  
Szilágyi János Albertné Lukács Magdolna Mária 8200  
              Veszprém, Damjanich János u. 4. B. lph. 7. em. 19.  
sz.   lakos eladóktól.  

2) A Képviselő-testület a környéken kialakult forgalmi 
értékekre figyelemmel a fenti ingatlan vételárát legfeljebb 
250.000,- Ft összegben állapítja meg.  
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3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
Önkormányzat tulajdonszerzése érdekében  az 1) pontban 
meghatározott tulajdoni illetőség megvételére a szükséges 
kötelezettség-vállalásokat és intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2018. augusztus 31.  
 Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 
 

 
59/2018. (VII. 17.) határozat 
 

1.) Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az 1048 hrsz.-ú  3114  m2  területű,  az  ingatlan-
nyilvántartásban szőlő és gazdasági épület megnevezésű  
ingatlant megvásárolja 
Jakab József 9081 Győrújbarát, Vadpipacs u. 3.  
sz.   lakos eladótól.  

2) A Képviselő-testület a környéken kialakult forgalmi 
értékekre figyelemmel a fenti ingatlan vételárát legfeljebb 
150.000,- Ft összegben állapítja meg.  
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
Önkormányzat tulajdonszerzése érdekében  az 1) pontban 
meghatározott tulajdoni illetőség megvételére a szükséges 
kötelezettség-vállalásokat és intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2018. augusztus 31.  
 Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 

 
 

60/2018. (VII. 17.) határozat 
 
1.)Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

az 1049 hrsz.-ú  3004  m2  területű,  az  ingatlan-
nyilvántartásban szőlő és gazdasági épület megnevezésű  
ingatlant megvásárolja 
Szalczer Györgyné Éllő Viola 8556 Páateszér, Markovics  
János u. 15. sz.   lakos eladótól.  

2) A Képviselő-testület a környéken kialakult forgalmi 
értékekre figyelemmel a fenti ingatlan vételárát legfeljebb 
150.000,- Ft összegben állapítja meg.  
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
Önkormányzat tulajdonszerzése érdekében  az 1) pontban 
meghatározott tulajdoni illetőség megvételére a szükséges 
kötelezettség-vállalásokat és intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2018. augusztus 31.  
 Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 
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5./ Pápa Mentőállomás támogatása 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 

 
Előadó ismertette a Pápa Mentőállomás támogatási kérelmét. Javasolta, hogy 10 ezer Ft 
támogatást nyújtsanak. 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:  
 

 61/2018. (VII. 17.) határozat 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Pápa Mentőállomás részére 10.000 Ft támogatást nyújt  
korszerűbb mentéstechnikai eszközök beszerzéséhez.   
Felkérte a polgármestert, hogy a támogatás átutalására  
intézkedjék.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 
 

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19 órakor bezárta, a tanácskozást zárt 
ülésen folytatja.  
 

K. m. f. 
 

 
Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


