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JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Szám: 13/2018.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. szeptember 26-án 18 
órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak:
 
Völfinger Béla polgármester 
Horváth József alpolgármester 
Ilkó Sándor képviselő 
Milinszki Tibor képviselő 
Sutóczky György képviselő  
  

 
 
 
 
 
 
 

Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
Távol maradtak: 
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő  
Léhner Ilona képviselő 
 
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./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer      
     2019. évi pályázati fordulójához    
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Pápateszér és Bakonyszentiván közigazgatási határán levő Hosszú-tó szabadidős célú  
     fejlesztésének telepítési tanulmányterve  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ Hozzájárulás  Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének a  
     Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása  által fenntartott  
     szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló 8/2016. (VI. 15.)  
     önkormányzati rendeletének módosításához   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
4./ Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 hatályban tartása  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
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5./  A kötelező felvételt biztosító iskolák körzetei véleményezése  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
6./ Pápateszér, Dózsa u. 8. 518/A/1 és 518/A/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése  
      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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer      
     2019. évi pályázati fordulójához    
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
Előadó ismertette a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot, az általános szerződési feltételeket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy csatlakozzanak a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  2019. évi pályázati fordulójához. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 

82/2018. (IX. 26.) határozat  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván 
a hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási hallgatók, 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati 
fordulójához. 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, 
valamint a  
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felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó  
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2019. évi pályázati fordulójának Általános 
szerződési feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi 
fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 
pályázatokról hozott döntését  a 
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx  internet címen 
elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
Nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális 
körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és 
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 
feltételeivel.  
Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló 
önkormányzati döntésről a Csatlakozási nyilatkozatot az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére  küldje meg. 
 
Határidő:  2018. október 3.  

                  Felelős:    Völfinger Béla   
                                       polgármester 

 

 

2./ Pápateszér és Bakonyszentiván közigazgatási határán levő Hosszú-tó szabadidős célú  
     fejlesztésének telepítési tanulmányterve  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt tanulmánytervet ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Milinszki Tibor képviselő véleménye az, hogy saját területükön akarják megvalósítani a 
fejlesztést, területigényük nincs, csak örülni lehet a kezdeményezésnek.  
 
Ilkó Sándor képviselő elmondta, hogy a terv részletesen rögzíti az elképzeléseiket.  
 
Sutóczky György képviselő kifogásolja, hogy nem kapta meg írásban a tanulmánytervet. A 
terület mellett vannak a földjei.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy olyan befektető jelentkezett a tervvel, ami a falu 
fejlődését segíti.  
 
Sutóczky György képviselő szerint nincs akadálya az elfogadásnak.  
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Milinszki Tibor képviselő kérdezte, mennyire veszélyezteti a terv megvalósítása Sutóczky 
György gazdálkodását? Megvalósítás esetén visszaállítaná a tó rangját. 
 
Sutóczky György képviselő elmondta, hogy mivel a földjei szomszédosak a területtel, nem 
ártana, ha felvennék vele a kapcsolatot.  
 
Völfinger Béla polgármester kérdezte, hogy igényel-e Sutóczky György képviselő úr 
helyszíni bemutatót a tanulmánytervben foglaltakról?  
 
Sutóczky György képviselő kérte, ha van rá lehetőség, tartson helyszíni bemutatót. 
 
Ilkó Sándor képviselő elmondta, hogy Sutóczky György képviselő úrnak kell látni, személy 
szerint ő nem tud elmenni a bemutatóra, nincs rá ideje. 
 
Sutóczky György képviselő véleménye az, hogy a saját területén azt tesz a befektető, amit 
akar, a gáton megy a telekhatár.  
 
Milinszki Tibor képviselő javasolta, fogadják el a tanulmánytervet, ne késsen emiatt a 
településrendezési terv készítés folyamata.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta a tanulmányterv elfogadását. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a 
következő határozatát:  
 

83/2018. (IX. 26.) határozat  
 

                 PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pápateszér és Bakonyszentiván közigazgatási határán levő  
Hosszú-tó szabadidős célú fejlesztésének telepítési tanulmányterv- 
ben foglaltak megvalósítását támogatja, ennek jogi alapjait a  
településrendezési eszközök felülvizsgálata során érvényesíti.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a kérelmezőt és a tervezőket 
értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Völfinger Béla 
                 polgármester   

 
 
 
3./ Hozzájárulás  Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének a  
     Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása  által fenntartott  
     szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló 8/2016. (VI. 15.)  
     önkormányzati rendeletének módosításához   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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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:  
 
 

84/2018. (IX. 26.) határozat 
 

 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete           
a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó  
Társulás Társulási Tanácsa 9/2018. (V. 23.)  
határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj 
önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért. 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről  a Pápakörnyéki  
Önkormányzatok Feladatellátó Társulását értesítse. 
 
Határidő: 2018. szeptember 30.    
Felelős: Völfinger Béla    
              polgármester 

 
 
 
4./ Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 hatályban tartása  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy fogadják el a határozati javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
              
              85/2018. (IX. 26.) határozat 
                  
              PÁPATESZÉR község Önkormányzat Képviselő-testülete  
              a 48/2013. (VI. 26.) határozatával elfogadott, 67/2013. (X. 9.)  
              határozatával módosított, 48/2015. (VI. 24.) és 39/2017. (V. 17.) 
              határozataival felülvizsgált Pápateszér Község Önkormányzata 
              Helyi Esélyegyenlőségi Programját és a folyamatban lévő  
              intézkedéseket az új ötéves ciklusra vonatkozó 
              helyi esélyegyenlőségi program elfogadásáig hatályban tartja. 
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5./  A kötelező felvételt biztosító iskolák körzetei véleményezése  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
Előadó ismertette a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala VE-
09B/HAT/2390-1/2018. véleménykérő levelét és mellékleteit.  
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla   polgármester javasolta, hogy a felvételi körzethatárral értsenek egyet. A 
véleménynek tartalmaznia kell a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát 
intézményi és tagintézményi bontásban: a Pápateszéri Általános Iskolába 96 fő  tanuló jár, 
ebből 84 fő pápateszéri, közülük  29 tanuló HHH. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 

86/2018. (IX. 26.) határozat 
                  
PÁPATESZÉR község Önkormányzat Képviselő-testülete  
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 
Hivatal mint a köznevelési feladatokat ellátó járási 
hivatal által meghatározott kötelező felvételt biztosító 
általános iskola körzethatárával egyetért.  
 
A Pápateszéri Általános Iskolába mint kötelező felvételt 
biztosító iskolába járó 84 fő pápateszéri lakóhelyű tanuló 
közül hátrányos helyzetű tanuló 0 fő, halmozottan 
hátrányos helyzetű tanuló 29 fő, összesen: 29 fő. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági 
Főosztály Hatósági Osztályát értesítse. 
 
Határidő: 2018. október 31.   
Felelős:   Völfinger Béla   
                polgármester 

 
 
6./  Pápateszér, Dózsa u. 8. 518/A/1 és 518/A/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 

 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette.  

 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Völfinger Béla polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület 
döntését.  
 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
 
 

87/2018. (IX. 26.) határozat 
                  

PÁPATESZÉR  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a tulajdonában levő, Pápateszér 518/A/1 hrsz-ú 38 m2 
területű, lakás és a hozzá tartozó 83/1000 – ed rész a közös 
tulajdonból megnevezésű ingatlant 684.000 Ft azaz 
Hatszáznyolvannégy-ezer forintért, 
a tulajdonában levő, Pápateszér 518/A/2 hrsz-ú 66 m2 
területű, orvosi rendelő és a hozzá tartozó 83/1000 – ed rész 
a közös tulajdonból megnevezésű ingatlant 1.452.000 Ft 
azaz Egymillió-négyszázötvenkettőezer forintért, 
összesen: 2.136.000 Ft-ért azaz Kettőmillió-
egyszázharminchatezer forintért értékesíti 
Gulyás Csaba Péter 9021 Győr, Árpád u. 24. 2. em. 3. a. és 
Klesitz Dorina 8556 Pápateszér, Kossuth Lajos u. 5. sz. 
lakosoknak.  
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés 
aláírására.  
 
 Határidő: 2018. október 31.      
 Felelős:   Völfinger Béla  
                 polgármester 
 

 
7./ Vegyes ügyek   
 
- Pápateszéri Általános Iskola épülete tetőfelújításához támogatás 
           Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt megállapodás tervezetet, mely szerint a Pápai 
Tankerület az önkormányzat mint tulajdonos támogatását kéri az iskola épülete 
tetőfelújításához. Javasolta, hogy 1 millió Ft-tal járuljanak hozzá. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Milinszki Tibor képviselő véleménye az, hogy támogassák a tetőfelújítást.  
 
Sutóczky György képviselő javasolta, hogy a műszaki átadás-átvételkor fizessék ki a 
támogatást.  
 
Völfinger Béla polgármester kérte a testület döntését. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 

88/2018. (IX. 26.) határozat 
                  
PÁPATESZÉR község Önkormányzat Képviselő-testülete  
1.000.000,- Ft azaz: egymillió forint pénzeszközt átad a Pápai  
Tankerületi Központnak a Pápateszéri Általános Iskola épülete 
tetőszerkezetének és héjazatának javítása céljára.  

                   Felkéri a Polgármestert, hogy a támogatás átadására intézkedjék. 
 
                   Határidő: 2018. október 15.  
                   Felelős:    Völfinger Béla 
                                    polgármester 
 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy írásban megkereste a Nemzeti 
Földalapkezelőt, hogy a Zsörkre vezető földutakat, melyek állami tulajdonban vannak, adják  
önkormányzati kezelésbe.  
Tájékoztatta a képviselőket az óvodaépítés munkáiról. Anyagbeszerzési problémák miatt 
határidő hosszabbítást kértek. A legjobb minőséget szerezte be a kivitelező mindenből.  Plusz 
költségként jelentkezett a rovarháló és szalagfüggöny, 436 ezer Ft. A festés és térkövezés, 
szennyvíz akna betonozás, villanykapcsolók felszerelése, gázkazán és kémény átvétele, 
napelemek szerelése van folyamatban. A járólapozás 98 %-ban készen van. Az idővel vívják a 
küzdelmet. Az óvoda mellett a Petőfi ill. Tabán utcában a járda, illetve a parkolóhoz való 
bejárat elkészítése az önkormányzatra hárul, ezt a pályázat nem tartalmazza. Ennek 
anyagköltsége kb. 3 millió Ft. Várhatóan az idei évben, időjárástól függően a járdaépítés 
megtörténhet saját kivitelezésben. A parkoló melletti terület, illetve a bejárati résznek csak a 
szegélyezésére lesz elegendő idő. Ez az idén murvás felületet kap. A jövő évben térköveznénk 
le.  
 
Horváth József alpolgármester véleménye szerint ne kavicsos legyen, kevésbé lenne szép, 
mint a térkő.  
 
Völfinger Béla ismertette a  Patak Malom Fesztivál részletes programját, mely a jegyzőkönyv 
melléklete.  
 
Milinszki Tibor képviselő elismeréssel szólt a tervezett programról, gratulált a szervezéshez. 
Jó alap egy kapcsolati tőke elindulásához.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a Birkás ház bontása folyik.  
A járdaépítés az Árpád utcától a szervizig készen van.  
A községháza lábazat burkolását végzik, utána a színezés következik.  
 
Milinszki Tibor képviselő kérdezte, hogy miért kellett a térkövet felbontani a községháza 
előtt? 
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a vízelvezetés miatt, a virágágyást 
lejjebb viszik az úttest felé. A kapu és az utcaajtó kovácsolt vasból készül el, kb. 350 ezer Ft 
lesz. A hidat és az udvart bontott térkővel rakják le. A hirdetőtáblát a szomszédos telek 
kerítésén helyezik el, a vadászati beíró könyvvel együtt.  
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Milinszki Tibor javasolta, hogy a Farkas hegyen az útra gréderrel vissza kellene az út széléről 
tolni a murvát mindaddig, amíg stabilizálódik.  
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a vállalkozóval történt megbeszélés 
szerint 3-4 év múlva újra lehúzzák a felületet, ezzel megőriznék az út  minőségét.  
A művelődési ház oldalkerítése javításra szorul, melyet a szomszédokkal közösen oldanak 
meg. Az önkormányzat megvásárolja a drótot, az alját ki kell betonozni, melyből a 
segédmunkát bevállalja. Kerítéslábak vannak. A szakmunkát a szomszéd ingatlan tulajdonosai 
vállalják.  
 
Milinszki Tibor  képviselő elmondta, hogy nem irigylésre méltó a polgármester helyzete. 
Minden este sakkoznia kell a pénzekkel, munkák szervezésével.  
 
Fehér Mária címzetes főjegyző egyetértett Milinszki Tibor képviselő véleményével, 
rendkívüli munkát végez a polgármester.  
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdése 
alapján „A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek 
meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem 
haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hathavi összegét.” 
 
Horváth József  alpolgármester javasolta, hogy havi illetményének 3 havi összegével 
megegyező jutalomban részesítsék a polgármestert.  
 
Milinszki Tibor képviselő egyetértett a javaslattal.  
 
Ilkó Sándor képviselő egyetértett a javaslattal.  
 
Völfinger Béla polgármester bejelentette személyes érintettségét, kérte, hogy a képviselő-
testület döntsön arról, hogy részt vegyen-e a szavazásban.  
 
Horváth József  alpolgármester javasolta, hogy a szavazásból ne zárja ki a képviselő-testület 
Völfinger Béla polgármestert. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással meghozta a 
következő határozatát: 
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- személyes érintettség miatt – nem zárja ki  
Völfinger Béla polgármestert  a  - polgármester 
jutalmazása - döntéshozatalból. 

 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással meghozta a 
következő határozatát: 
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PÁPATESZÉR község Önkormányzat Képviselő-testülete  
úgy határoz, hogy Völfinger Béla polgármestert az 
elmúlt időszakban végzett eredményes munkája 
elismeréséül bruttó 398.900.-Ft/hó illetményének 3 
(három) havi összegével megegyező jutalomban 
részesíti.  
A jutalom kifizetésének fedezete a tárgyévi 
költségvetésben rendelkezésre áll.  
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Völfinger Béla 
polgármesternek Pápateszér községért végzett 
eredményes munkájáért. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a jutalom kifizetésére 
intézkedjék.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Fehér Mária 
                címzetes főjegyző  

 
 
Völfinger Béla polgármester nyilatkozott, hogy a jutalmat köszönettel elfogadja.  
 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 21 órakor bezárta.   
 

K. m. f. 
 

 
Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 


