
Pápateszér  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2019.02. 13.   6/1. oldal. 

JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Szám: IV. 102-4/2019.   
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 13-án 10 órai 
kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak:
 
Völfinger Béla polgármester 
Horváth József alpolgármester 
Ilkó Sándor képviselő 
Léhner Ilona képviselő 
Milinszki Tibor képviselő 
Sutóczky György képviselő  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Tanácskozási joggal meghívottak:   Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                         Vassné Butkovics Andrea vezető-főtanácsos 
 
 
Távol maradt: Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő  
                            
A 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./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása a 2019. évi illetményalapról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ Helyi rendelet alkotása a  személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és  
     gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet  
     módosításáról   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
4./ Polgármester szabadságának ütemezése és jóváhagyása 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
5./ Vegyes ügyek  
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A Képviselő-testület a javasolt napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 

 
1./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket, határozati javaslatot, munkamegosztási 
megállapodást, rendelettervezetet és indokolást. Javasolta, hogy a lakbéreket és a 
helyiségbérleti díjakat 10 %-kal emeljék meg. A tervezett bevételek már az emelt összeget 
tartalmazzák. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy döntsenek a bérleti díjak emeléséről, a 
költségvetési rendelettervezetet, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  
kötelezettségeinek megállapítása határozati javaslatát fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 

 
12/2019. (II. 13.) határozat 

 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a lakbéreket és a helyiségbérleti díjakat 10 %-kal megemeli 
2019. március 1-jétől.  

 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:   
 
 

1/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a mellékelt  
rendeletet alkotja.  
 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
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13/2019. (II. 13.) határozat 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a saját bevételei összegét, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
három évre várható összegét a mellékelt táblázatban 
bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában 
jóváhagyja.  

 
 

Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy az önállóan működő és gazdálkodó Pápateszéri 
Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az önállóan működő Esterházy Óvoda költségvetési 
szerv közötti munkamegosztásról és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási 
megállapodást fogadják el. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  

 
 

14/2019. (II. 13.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az önállóan működő és gazdálkodó 
Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az 
önállóan működő Esterházy Óvoda költségvetési szerv 
közötti munkamegosztásról és felelősségvállalás 
rendjéről szóló munkamegosztási megállapodást 
jóváhagyta.  
 
 
 

2./ Helyi rendelet alkotása a 2019. évi illetményalapról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 

 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt rendelettervezetet, indokolást, előzetes hatásvizsgálatot 
ismertette.  
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  

 
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:   
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2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a 2019. évi illetményalapról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
 

3./ Helyi rendelet alkotása a  személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és  
     gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet  
     módosításáról   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 

 
 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt rendelettervezetet, indokolást, előzetes hatásvizsgálatot 
ismertette.  
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  

 
 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:   
 
 

3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
  a  személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és  

                     gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 2/2016. (II. 25.)  
                     önkormányzati  rendelet módosításáról  a mellékelt rendeletet alkotja.  

 
 

4./ Polgármester szabadságának ütemezése és jóváhagyása 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 

 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
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 a 
polgármestert. Kérte a testület döntését.  
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 A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással meghozta a 
következő határozatát: 

 
 

15/2019. (II. 13.) határozat 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete – személyes érintettsége miatt –   
nem zárja ki Völfinger Béla polgármestert a  

                  Polgármester szabadságának ütemezése és jóváhagyása 
                  döntéshozatalból. 
 
 
Völfinger Béla polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a 
következő határozatát: 
 

 
16/2019. (II. 13.) határozat 

 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy Völfinger Béla polgármester szabadságának  
ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.  
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjék a szükséges munkajogi  
intézkedések megtételéről.  
 
Határidő: 2019. február 28. 
Felelős:    Fehér Mária  
                 címzetes főjegyző  

 
 
5./ Vegyes ügyek  
 

- „Nagy Osztálytalálkozó” 
Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy 2019. március 9-én korosztály-
találkozót szerveznek. Kérte a képviselők részvételét.  
 
 

- Falunap szervezése  
Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy 2019. július 20-ára tervezi a falunapot.  
Kérte a képviselőket, hogy javaslataikkal keressék.   
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Völfinger Béla polgármester 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 12,10 órakor bezárta, a tanácskozást 
zárt ülésen folytatja.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                       polgármester 


