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JEGYZŐKÖNYV  

 
Szám: 1/2019.  
 
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. január 16-án 18 órai 
kezdettel megtartott nyilvános üléséről  
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak:
Völfinger Béla polgármester 
Horváth József képviselő 
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő 
Ilkó Sándor képviselő 
Léhner Ilona képviselő 
Milinszki Tibor képviselő 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
 
 
Távol maradt: Sutóczky György képviselő  
 
                                                         
Völfinger Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselő 
közül megjelent 6 fő, távol maradt 1 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.  
Javaslatot tett az ülés napirendjére: 
 

N a p i r e n d  
 
 

1./ A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások 
     felülvizsgálata 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./„Nemzeti Ovi – Sport Program” nyertes pályázathoz önrész biztosítása az Ovi-Sport  
     Közhasznú  Alapítvány részére fejlesztési támogatás nyújtásával   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai tervezetének véleményezése  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
4./ Pályázat benyújtása Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
5./ 2019. évi járási startmunka mintaprogramok tervezése  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
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6./ Árokásó traktor vásárlása   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
7./ Pápateszér 62 és 63. hrsz. ingatlan megvásárlása 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
8./ Vegyes ügyek  
 
Z á r t  ülésen: 
 
1./ Települési támogatási kérelem elbírálása 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások 
     felülvizsgálata 
     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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 

1/2019. (I. 16.) határozat 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy határoz, hogy - figyelemmel a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvényben és az államháztartásról szóló 
2011. CXCV. törvényben foglaltakra – a 86/2012. (V. 23.) 
határozattal jóváhagyott (Német Nemzetiségi Önkormányzat) 
együttműködési megállapodást és a 87/2012. (V. 23.) 
határozattal jóváhagyott (Roma  Nemzetiségi Önkormányzat) 
együttműködési megállapodást változatlan tartalommal 
jóváhagyja.  
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2./„Nemzeti Ovi – Sport Program” nyertes pályázathoz önrész biztosítása az Ovi-Sport  
     Közhasznú  Alapítvány részére fejlesztési támogatás nyújtásával   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Kivetítőn 
mutatta be a pályáról készült fotókat. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester kérte, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 

2/2019. (I. 16.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Székhelye: 1025 Budapest, 
Szépvölgyi út 52.) részére 4.500.000 Ft azaz Négymillió-ötszázezer 
forint fejlesztési támogatást nyújt az Alapítvány által meghirdetett és 
az Önkormányzat által sikeresen pályázott „Nemzeti Ovi – Sport 
Program” pályázat szerinti Ovi-Sport Pálya megépítése, 
eszközkészlet beszerzése, szakemberképzés, rendezvényszervezés, 
személyi jellegű ráfordítás, óvodapedagógus képzés, utánpótlás-
nevelés, Program-megvalósítás, az Önkormányzat fejlesztési 
támogatásának, valamint Tao támogatás igénybevételével.  
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt támogatási szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 

 
 
 
3./ A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai tervezetének véleményezése  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal VE-
09/HAT/294-1/2019. sz. véleményt kérő levelét, valamint annak mellékletét a kötelező felvételt 
biztosító iskolák körzethatárairól. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy fogadják el az iskolák felvételi körzetének 
meghatározását. Kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 6 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 

3/2019. (I. 16.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
egyetért  a Veszprém Megyei Kormányhivatal  Veszprémi 
Járási Hivatala által meghatározott kötelező felvételt biztosító  
általános iskolák felvételi körzethatáraival.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztályát 
 értesítse. 
 
Határidő: 2019.  február 15.  
Felelős:   Völfinger Béla  
                polgármester 
 

 
 
4./ Pályázat benyújtása Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot. Javasolta, hogy 
a pályázatot nyújtsák be. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:   
 
 

4/2019. (I. 16.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
megismerte és megtárgyalta a 2019. évi Kiegyenlítő bérrendezési 
alap előirányzatából pályázati úton igényelhető támogatás 
feltételeit.  
Megállapítja, hogy Pápateszér Község Önkormányzata megfelel az 
előírt feltételeknek.  
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
1.) a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény 3. számú melléklet I. 12. pontja alapján pályázatot nyújt be 
a köztisztviselők illetményének 2019. évi emelése céljából a 
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra 6.528.000 Ft összegre.  
2.) vállalja az illetményalap a Kvtv-ben rögzítetthez képest legalább 
20 %-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380 forintban történő 
megállapítását 2019. évre.  
3.) nyilatkozik, hogy a költségvetési törvényben meghatározott 
illetményalapot alkalmazta 2018. július 1-jén.  



                                   Pápateszér  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

2019. 01. 16.   9/5. oldal. 

4.) felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be. 
 
Határidő: 2019. január 25.  
Felelős:    Völfinger Béla 
                 polgármester  

 
 
5./ 2019. évi járási startmunka mintaprogramok tervezése  
     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 kérte a testület döntését,  a határozati javaslat elfogadását.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatait:  
 
 
     5/2019. (I. 16.) határozat 

 
1.) PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-
testülete támogatja, hogy Pápateszér Község 
Önkormányzata (székhely: 8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.) 
támogatási igényt (a továbbiakban: pályázat) nyújtson be a 
BM Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes 
Államtitkársághoz, 2019.03.01-2020.02.28. időtartamra 
összesen 10 fő munkanélküli foglalkoztatása költségeinek 
és a foglalkoztatás kiegészítő (felhalmozási, dologi, stb. 
jellegű), ún. közvetlen költségek (támogatásához, 
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás start közmunkaprogram 
(a továbbiakban: Program) keretében. 

A program teljes költsége: 20.062.950  Ft. 
Saját forrás nem szükséges.  
 
2.) A Képviselő-testület a pályázat elnyerése esetére 
vállalja, hogy: a Program szolgálatába állítja a korábbi 
start közmunkaprogramok keretében támogatott, illetőleg 
e közmunka-programok bevételeiből finanszírozott 
beszerzések eredményeit a Program manifesztált 
működése érdekében.   
 
3.) A Képviselő-testület a pályázat elnyerése esetére 
támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési 
eljárások megindítását. 
 
4.) A Képviselő-testület határozata végrehajtására, a 
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szükséges intézkedések megtételére, megállapodások 
megkötésére, egyéb kötelezettségek vállalására, 
teljesítésére a  polgármestert kéri fel, azzal, hogy a 
polgármester jogosult és köteles a program 
eredményességével érdekében, továbbá a pályázat 
tekintetében, azok megfelelősége és működő-képessége 
biztosítása érdekében mindent megtenni, további 
Képviselő-testületi határozat vagy felhatalmazás 
hiányában is 
 
Határidő: a pályázati eljárások által előírt határidők 
szerint, illetőleg folyamatos 
Felelős: Völfinger Béla 
              polgármester 
 

 
 
      6/2019. (I. 16.) határozat 

 
1.) PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-
testülete támogatja, hogy Pápateszér Község 
Önkormányzata (székhely: 8556 Pápateszér, Petőfi u. 
17.) támogatási igényt (a továbbiakban: pályázat) 
nyújtson be a BM Közfoglalkoztatási és Vízügyi 
Helyettes Államtitkársághoz, 2019.03.01-2020.02.28. 
időtartamra összesen 10 fő munkanélküli foglalkoztatása 
költségeinek és a foglalkoztatás kiegészítő (felhalmozási, 
dologi, stb. jellegű), ún. közvetlen költségek 
(támogatásához, Szociális start közmunkaprogram (a 
továbbiakban: Program) keretében. 
A program teljes költsége: 13.198.390 Ft. 
Saját forrás nem szükséges.  
 
2.) A Képviselő-testület a pályázat elnyerése esetére 
vállalja, hogy: a Program szolgálatába állítja a korábbi 
start közmunkaprogramok keretében támogatott, illetőleg 
e közmunka-programok bevételeiből finanszírozott 
beszerzések eredményeit a Program manifesztált 
működése érdekében.   
 
3.) A Képviselő-testület a pályázat elnyerése esetére 
támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési 
eljárások megindítását. 
 
4.) A Képviselő-testület határozata végrehajtására, a 
szükséges intézkedések megtételére, megállapodások 
megkötésére, egyéb kötelezettségek vállalására, 
teljesítésére a  polgármestert kéri fel, azzal, hogy a 
polgármester jogosult és köteles a program 
eredményességével érdekében, továbbá a pályázat 
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tekintetében, azok megfelelősége és működő-képessége 
biztosítása érdekében mindent megtenni, további 
Képviselő-testületi határozat vagy felhatalmazás 
hiányában is 
 
Határidő: a pályázati eljárások által előírt határidők 
szerint, illetőleg folyamatos 
Felelős: Völfinger Béla 
              polgármester 
 
 

 
6./ Árokásó traktor vásárlása   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Kivetítőn 
bemutatta a traktort. Kérte a képviselők véleményét. 
 
H o z z á s z ó l á s o k : 
 
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy régi álom, hogy legyen ilyen gépe az 
önkormányzatnak. Kérdezte, ha megvásárolják, hol van szerviz, van-e rá alkalmas ember? 
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy Budapesten vásárolják, ott van a szerviz 
is. A traktort a forgalmazó leszállítja Pápateszérre. Kiegészítő vizsgát kell tenni a kezelőjének. 
Kérte a testület döntését, a határozati javaslat elfogadását.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
      7/2019. (I. 16.) határozat 

 
      PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
      árokásó traktor vásárlását határozta el: 
      Típusa: CASE 580 Super  
       Vételára: 6.999.000 Ft + ÁFA 
      A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy  
      az árokásó traktor megvásárlása érdekében  a szükséges   
      kötelezettség-vállalásokat és intézkedéseket tegye meg. 

        
      Határidő: azonnal 
      Felelős:   Völfinger Béla 
                      polgármester 
       
 
 
 
 



                                   Pápateszér  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

2019. 01. 16.   9/8. oldal. 

 
 
 
7./ Pápateszér 62 és 63. hrsz. ingatlan megvásárlása 
      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 kérte a testület döntését,  a határozati javaslat elfogadását.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
     8/2019. (I. 16.) határozat 

 
1) Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy  az  Önkormányzat a Pápateszér belterületen fekvő,  
63  hrsz-ú ingatlant (belterület, kivett, lakóház, udvar, gazdasági 
épület művelési ágú  2886  m2 területű), valamint a 62 hrsz-ú ingatlant 
(belterület, kivett beépítetlen terület művelési ágú 2767  m2 területű) 
megvásárolja  
Kovás Zoltán Antal  8556 Pápateszér, Markovics János u. 23. sz. 
lakos eladótól.  
2) A Képviselő-testület a környéken kialakult forgalmi értékekre 
figyelemmel a fenti ingatlan vételárát legfeljebb 5.500.000.- Ft 
összegben állapítja meg.  
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
Önkormányzat tulajdonszerzése érdekében  az 1) pontban 
meghatározott tulajdoni illetőségek megvételére a szükséges 
kötelezettség-vállalásokat és intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
 Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 
 
 

 
8./ Vegyes ügyek  
 

- Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása  
Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a  Kormány döntése (1602/2018. (XI. 27.) Korm. 
határozat a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől 
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eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról) alapján Pápateszér Község 
Önkormányzata 205 darab háztartásra vonatkozóan 2.460.000,- Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. A támogatással az önkormányzatnak a Magyar Államkincstár felé 
szigorú szabályok alapján 2020. február 14-ig el kell számolni. A tüzelőanyagok kiosztásának 
szabályai központilag kerültek megállapításra, attól az önkormányzat nem térhet el.  
Árajánlatokat szerzett be a fa, brikett, gázpalack tüzelőanyagok beszerzésére. A háztartások 
szempontjából és az önkormányzatnak is legkedvezőbb ajánlatot a PINKY-T KFT  (9025 Győr 
Rába u 61.  telephelye: 9112 Sokorópátka Főmajor, képviseli: Hankóné Kapl Tímea) adta. A 
házhozszállítást is vállalja, vele köti meg a vállalkozási szerződést.  
 
A tájékoztatást a képviselők jóváhagyólag tudomásul vették.  
 

- Aktuális feladatok  
 
Völfinger Béla polgármester kérte a képviselők javaslatait, ötleteit az utcanév táblákra, kerékpár 
tárolókra. A posta, óvoda, önkormányzat épületeihez lenne rájuk szükség. Olyan megoldásra kell 
törekedni, hogy a faluképet is szebbé tegyék.  
 
Milinszki Tibor képviselő javasolta, tudatosítsák a lakossággal, hogy a babakocsikkal az 
elkészült új járdákon közlekedjenek. A körzeti megbízott segítségét is kérjék e célból.  

 
Völfinger Béla polgármester egyetértett a javaslattal, intézkedik. Megkérdezte a képviselőket, 
hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata.  
 
Kérdés, hozzászólás, javaslat, észrevétel nem hangzott el.  
        
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést  21,40 órakor bezárta, a tanácskozást zárt 
ülésen folytatja. 
 

K. m. f. 
 
 
Fehér Mária                                                                                             Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                    polgármester 


