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JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Szám: 14/2018.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 14-én 18  
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 meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                     
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./ Helyi rendelet alkotása a szociális célú tüzelőanyag támogatásról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 

2./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának  
     módosítása 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ Közterület elnevezése  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
4./ Vegyes ügyek   
 

 
Z á r t  ülésen:  
 
1./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
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3./ Települési támogatási kérelmek  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
N a p i r e n d   előtt:  
 
Völfinger Béla polgármester kérte a képviselőket, hogy az új óvodát tekintsék meg.  
 
A tanácskozás 18,40 órakor folytatódott.  
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Helyi rendelet alkotása a szociális célú tüzelőanyag támogatásról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást és 
előzetes hatásvizsgálatot. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester  kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
megalkotta a következő rendeletét:   
 

4/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelet  
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag 
támogatásról a mellékelt rendeletet alkotja.  

 
 
 
2./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának  
     módosítása 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és megállapodást 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:    
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92/2018. (XI.14.) határozat   
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulása  Társulási megállapodásának 18.  módosítását, 
valamint azt egységes szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
Társulási megállapodás aláírására.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Völfinger Béla 

      polgármester 
 
 

3./ Közterület elnevezése  
     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 fogadják el. Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:    

93/2018. (XI. 14.) határozat  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a közterületek elnevezéséről és házszámozásról szóló  
6/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ában 
foglaltak szerint Pápateszér Község Önkormányzata tulajdonában 
levő 06 hrsz-ú „kivett saját használatú út” elnevezését határozza el: 
 
06 hrsz-ú út neve: Berek út 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a közterületnév megállapításáról a 
közterületek elnevezéséről és házszámozásról szóló  
6/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdésében 
foglalt szerveket értesítse. valamint a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) 
Korm. rendelet előírásai szerinti eljárást folytassa le. 
 
Határidő: azonnal 
 Felelős:   Fehér Mária 
                 címzetes főjegyző  
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4./ Vegyes ügyek   

 
-     Óvoda átadás 
      Előadó: Völfinger Béla  polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy az óvoda avatási ünnepség 2018. november 24-én 
szombaton 14 órakor lesz. A régi óvoda 2018. november 23-án bezár, a szülők segítségével 
felköltöznek az új épületbe. 2018. november 26-án már az új óvodába mennek a gyermekek.  
A parkosítás munkái a tavaszra maradnak. Az óvoda környezetét a jövőben úgy szeretné 
alakítani, hogy a falunak egy rendezett, központi tere legyen templommal, plébániával, 
általános iskolával együtt. Az új óvoda megközelítése előnyös a szülőknek az iskola 
közelsége miatt.   
Az építkezés vége felé saját munkaerővel és saját forrásból nekiláttak az óvoda külső 
környéke rendezésének. Az óvoda megtervezésénél elsődleges  szempont volt  a gazdaságos 
üzemeltetés. Ezt szolgálja a beépített anyagok minősége, a hőszigetelés, a napelemrendszer, a 
nyílászárók, korszerű világítási, fűtési rendszer. Reményei szerint nem lesz nagyobb ennek az 
épületnek a fenntartási, üzemeltetési költsége, mint a ,, régi'' óvodának.  
Kérte a képviselőket, hogy vegyenek részt az ünnepélyes átadón.  
 
 

 
-  Községháza átadás  
    Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a községháza felújítási munkái is a befejezéshez 
közelednek. Az épület előtti térkövezést kell még elvégezni, a kaput és utcaajtót felhelyezni, 
az udvarrendezést elvégezni. Zászlótartó rudakra kért árajánlatokat.  
Az épületben a radiátorok felszerelése van még hátra. 
Az átadási ünnepség 2018. december 7-én 14 órakor lesz, kérte a képviselők részvételét.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20 órakor bezárta, a tanácskozást zárt 
ülésen folytatja.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester  
 


