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JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Szám: IV. 102-9/2019.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 29-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 
Milinszki Tibor képviselő 
Sutóczky György képviselő  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Tanácskozási joggal meghívottak:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                         Vassné Butkovics Andrea vezető főtanácsos 
                                                         Pápai Rendőrkapitányság részéről:  
                                                         Bauer Tibor r. alezredes,  
                                                         Varga Csaba r.ftőrm. 
                                                          
 
Távol maradt: Léhner Ilona 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./ Beszámoló Pápateszér község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság  
     érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
     Előadó: Varga Csaba r.ftörm. körzeti megbízott 
 
2./ Az önkormányzat 2018.  évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának    
     értékelése 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.  
     12.) önkormányzati rendelet módosítására 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
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4./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
5./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és  
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
6./ Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzései 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
7./ Civil szervezetek beszámolója az önkormányzati támogatás felhasználásáról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 
8./ Pápateszér Község Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadása  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 
9./ Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 
10./ Törvényességi felhívás a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII. 20.)  
      önkormányzati rendelet módosítására  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 
11./ Előleg igénylés „Melegítőkonyha fejlesztése Pápateszér településen” c. pályázathoz 
       Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 
12./ Vegyes ügyek  
 
 
Z á r t   ülésen: 
1./ Települési támogatási kérelmek 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 7 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ Beszámoló Pápateszér község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság  
     érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  
     Előadó: Varga Csaba r.ftörm. körzeti megbízott 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót. Elmondta, hogy jelentősen csökkent a 
bűncselekmények száma. Kérte a képviselők véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k :  
 



Pápateszér  Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

2019.05. 29.    13/3. oldal. 

Bauer Tibor r. alezredes köszöntötte az ülés résztvevőit. Elmondta,  hogy örül annak, hogy a 
2018. év adatai kedvezően alakultak. 2012. óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat a 
bűncselekmények száma. Közlekedési szempontból már kedvezőtlenebb a helyzet, a megújult 
utak gyorshajtásra csábítják a gépjárművezetőket, normakövetésük nem az igazi,  több a 
baleset. Jogkövető emberi magatartás szükséges ahhoz, hogy csökkenjen a szabálysértések és 
bűncselekmények száma. A megelőzésre a körzeti megbízottak kiemelt figyelmet fordítanak.  
Megköszönte az önkormányzat, a polgármester úr együttműködését, partnerségét, melyet 
2019. évre is szeretne fenntartani.  
 
Sutóczky György képviselő kérdezte, hogy  jogszabályváltozás  következménye-e a 
bűncselekmények számának csökkenése? 
 
Bauer Tibor r. alezredes válaszában elmondta, hogy pl. a trükkös lopások száma minimálisra 
csökkent. Összefogással próbáltak tenni ellene. Az iskolai tanárbecsmérléseket próbálták 
visszaszorítani. Nyugodtak nem lehetnek, elkövetők mindig lesznek.  
 
Sutóczky György képviselő megállapította, hogy akkor továbbra is az éberség a jelszó.  
 
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy kerületvezető erdészként jó a kapcsolata Varga 
Csaba kmb. renőrrel. Visszaszorultak a falopások. A digitális technikai segítséggel, kamerák 
felszerelésével nemcsak a falopás, más bűncselekmények is felderíthetőek.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy az óvoda előtt ma szerelték fel a térfigyelő 
kamerákat. Fontosnak tartja a rendőri jelenlétet a faluban. A kmb. rendőrök rendkívül gyorsan 
segítséget nyújtanak, ha szükséges. Az új óvoda falának beszennyezése nagy felháborodást 
váltott ki a községben. Megdöbbentő volt, amikor megszüntették az elkövetők ellen az 
eljárást.  
 
Bauer Tibor r. alezredes elmondta, ha nem szándékos volt a fal szennyezése, akkor nincs 
bűncselekmény, polgári peres úton lehet a kárt megtéríttetni. Polgármester úr fellebbezése 
után az ügyészség visszaadta az ügyet nyomozásra. Tájékoztatja majd polgármester urat az 
ügy állásáról.  
 
Milinszki Tibor képviselő a balesetek megelőzése érdekében hasznosnak tartaná, ha az 
oktatást előtérbe helyeznék. A kamion száma megnőtt az átmenő forgalomban.  
 
Bauer Tibor r. alezredes véleménye az, hogy sok baleset elkerülhető lenne odafigyeléssel. 
Mindenki siet. A gazdasági fejlődés eredménye a megnövekedett teherforgalom.  
 
Völfinger Béla  polgármester kérdezte, hogy kábítószer terjesztésről van-e tudomása a 
rendőrségnek? Hallani lehet visszatérő idegen autókról a faluban.  
 
Bauer Tibor r. alezredes válaszában elmondta, hogy tiltott szerek terjesztéséről nincs 
tudomásuk. Kérte, hogy gyanú esetén jegyezzék fel az autó rendszámát. Amit lehet, 
megtesznek ellene.  
 
 
Völfinger Béla polgármester megköszönte a körzeti megbízott rendőrök munkáját. Javasolta, 
hogy a beszámolót fogadják el.  Kérte a testület döntését.  
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

26/2019. (V. 29.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pápateszér község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság  

  érdekében  tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos   
  feladatokról  szóló beszámolót elfogadta.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Pápai Rendőrkapitányságot 
értesítse.  
 
Határidő:  azonnal     
Felelős:   Völfinger Béla  
                polgármester 

 
Bauer Tibor r. alezredes és Varga Csaba r.ftőrm. az ülésről 18,30 órakor eltávozott.  
 
 
.  
2./ Az önkormányzat 2018.  évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának    
     értékelése 
     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 fogadja el a képviselő-
testület. Kérte a testület döntését.  
 

 
A Képviselő-testület 6 igen avazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 

27/2019. (V. 29.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékeléséről készült 
előterjesztést elfogadja.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az értékelést a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és 
Gyámügyi Osztályának küldje meg.  

 
Határidő:  2019. május 31.   
Felelős:    Völfinger Béla 
                 polgármester 
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3./ Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.  
     12.) önkormányzati rendelet módosítására 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást 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: 
 
 
 

4/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet  
 

           PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
           a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról 
           szóló 10/2014. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
           a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
 
4./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást és előzetes 
hatásvizsgálatot ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-
testület.  

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

5/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet   
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi  
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költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 27.)  
önkormányzati rendelet módosításáról  a mellékelt  
rendeletet alkotja.  
 

 
5./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és  
     pénzmaradvány jóváhagyásáról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes 
hatásvizsgálatot  ismertette. Elmondta, hogy az adóbehajtási munka javulásával emelkedett a 
bevétel. Az óvodai gyermeklétszám jelenleg 48 fő, szeptember 1-jétől 63 fő lesz. Ebben az 
évben 15-16 fő költözött a faluba. 4-5 éven belül bölcsődét is kell építeni. Arra törekszik, 
hogy üzemeltethető legyen az óvoda. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla  polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-
testület.  

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

6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet   
 
PÁPATESZÉR  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2018. évi zárszámadásról és pénzmaradvány 
jóváhagyásáról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 

 
6./ Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzései 
     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 közbeszerzési tervet fogadják el.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 

28/2019. (V. 29.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a mellékelt 2019. évi közbeszerzési tervet elfogadta.  
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7./ Civil szervezetek beszámolója az önkormányzati támogatás felhasználásáról  
 
 

- A Pápateszéri Sportegyesület beszámolója a 2018. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról  

      Előadó: Völfinger Béla  SE-elnök  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette.  Kérte a jelenlevők véleményét.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a beszámolót fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
            29/2019. (V. 29.) határozat  

 
            PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

a Pápateszéri Sportegyesület beszámolóját a 2018. évi 
önkormányzati támogatás felhasználásáról – elfogadta.  

 
 

- A Pápateszér Községért Közalapítvány beszámolója a 2018. évi önkormányzati 
támogatás felhasználásáról  

           Előadó: Léhner Ilona az alapítvány vezetője távollétében Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette. Köszönetet mondott az 
önkormányzati támogatásért. Kérte a jelenlevők véleményét.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a beszámolót fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
            30/2019. (V. 29.) határozat  

 
            PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

a Pápateszér Községért Közalapítvány beszámolóját a 
2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról – 
elfogadta.  

 
 
 

- A Pápateszér Jövőjéért Alapítvány beszámolója a 2018. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról  

           Előadó: Völfinger Béla az alapítvány vezetője        
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Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette. Köszönetet mondott az 
önkormányzati támogatásért. Kérte a jelenlevők véleményét.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a beszámolót fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
            31/2019. (V. 29.) határozat  

 
            PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

a Pápateszér Jövőjéért Közalapítvány beszámolóját a 2018. 
évi önkormányzati támogatás felhasználásáról – elfogadta.  

 
 

- A Pápateszér Község Polgárőr Egyesülete beszámolója a 2018. évi önkormányzati 
támogatás felhasználásáról  

           Előadó: Bolla Jenő elnök  távollétében Völfinger Béla polgármester  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette.  Kérte a jelenlevők véleményét.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a beszámolót fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
            32/2019. (V. 29.) határozat  

 
            PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

a Pápateszér Község Polgárőr Egyesülete beszámolóját a 
2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról – 
elfogadta.  

 
 
8./ Pápateszér Község Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadása  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és sportfejlesztési koncepció tervezetet 
ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta a sportfejlesztési koncepció elfogadását. Kérte a 
képviselők döntését.  
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 
            33/2019. (V. 29.) határozat  
 
            PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
            Pápateszér Község Sportfejlesztési Koncepcióját  (2019-2024) 
            az előterjesztés alapján a mellékletben foglaltak szerint 
            szerint  jóváhagyja.  
 
 
 
9./  Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt pályázat tervezetét ismertette. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja el a képviselő-
testület.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
 
            34/2019. (V. 29.) határozat  
 
            PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete   

pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
és az államháztartásért felelős miniszter által a Magyarország 
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. 
melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerint közösen kiírt 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra 
az önkormányzati tulajdonban lévő Pápateszér, Ady Endre u. 3. 
sz. alatti tornaterem felújítására. 
 
A fejlesztés cél: b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új 
létrehozása  
A megvalósítás tervezett helyszíne: 8556 Pápateszér, Ady Endre 
u. 3.  482 hrsz.                                                          
A b) fejlesztési alcél, 0-18.000 Ft/fő adóerő-képesség szerinti 
teljes tervezett költsége bruttó (100 %):    Ft  
Igényelt támogatás (75 %) :                       Ft 
Saját forrás (25 %) :                                   Ft     
melyet Pápateszér Község Önkormányzata költségvetése terhére 
biztosít.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 
szükséges dokumentumok aláírására.  
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Határidő: 2019. május 31.  
            Felelős:  Völfinger Béla 
                          polgármester 
 
 
10./ Törvényességi felhívás a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII. 20.)  
      önkormányzati rendelet módosítására  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester  
 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt törvényességi felhívást és határozati 
javaslatokat. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadja el a képviselő-
testület.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatait:    
 
35/2019. (V. 29.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal VE/53/941/2019 sz. törvényességi felhívását figyelembe véve, a településkép 
védelméről szóló 12/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletének módosítását kezdeményezi, 
a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése miatt.  

 

A Képviselő-testület a főépítész által összeállított és előzetes jogi normakontrollon is átesett 
módosító rendelet tervezetét, a 314/2012(XI.8) Kr. 43/A.§ (6) szerint, véleményezésre 
bocsátja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Völfinger Béla 
              polgármester 
 
 
 
36/2019. (V. 29.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 
12/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének módosításához Bujdosó Judit főépítész 
közreműködését elfogadja, és az általa javított módosító rendelettervezetért, valamint a 
314/2012(XI.8) Kr. 43/A.§ (6) szerint, véleményezés lefolytatásáért bruttó 30 eFt főépítészi 
munkadíj kifizetését - számla ellenében - engedélyezi. 
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11./ Előleg igénylés „Melegítőkonyha fejlesztése Pápateszér településen” c. pályázathoz 
       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 fogadja el a képviselő-
testület.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
 
37/2019. (V. 29.) határozat  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  úgy dönt, - hogy előleg igénylést 
nyújt be a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 
fejlesztése„ című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázaton nyert 1860324116 projekt 
azonosító számmal jelzett fejlesztéséhez. 
Projekt megnevezése: Melegítőkonyha fejlesztése Pápateszér településen 
Kedvezményezett: Pápateszér  Község Önkormányzata 
Projekt megvalósításának helyszíne:  Pápateszér, Ady u. 3 (hrsz. 482) 
 
A projekt forrásai: 
 Forint (Ft)  

Projekt összes költsége 6 125 780 

Projekt elszámolható költsége 6 087 677 

Támogatás összege 5 478 900 

Az igényelt előleg összege 2 739 450 

Önerő 646 880 
 
A projekt költsége: A Képviselő-testület megállapítja, hogy a pályázatból az önkormányzatra 
eső önerő összege ( 646 880 Ft) saját forrásként rendelkezésre áll, az önerő összegét az 
önkormányzat a költségvetésben elkülöníti. 
 
A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
illetve az előleg igénylés benyújtására. 
 
Határidő:  Azonnal 
Felelős:   Völfinger Béla polgármester 
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12./ Vegyes ügyek 
 
- Pápai Mentőállomás támogatása 
Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmét. Javasolta, 
hogy 20 ezer Ft-tal támogassák a Pápai Mentőállomást. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
 
38/2019. (V. 29.) határozat  
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete   
a Pápa Mentőállomás részére korszerűbb mentéstechnikai eszközök 
beszerzéséhez 20.000 Ft támogatást nyújt.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az összeg átutalására intézkedjék.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Völfinger Béla 
                 polgármester 
 
 
 
-   Pápateszér, Dózsa u. 8. fsz. 5. sz. 518/A/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 

 
 

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy 30/2018. (IV. 18.) határozatában döntött a  
Képviselő-testület az 518/A/5 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről. A lakás felértékelése 
megtörtént. Az 5. sz. lakás bérlője, Császár József jelezte vételi szándékát, elfogadta az  
ingatlanbecslő által meghatározott értéket. Az adás-vétel nem jött létre. A vevő kérte, hogy 
gyermekei, Császár Csilla és Császár Bálint részére értékesítse a képviselő-testület a lakást. 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy 1.200 ezer Ft-ért értékesítsék a lakást a bérlő 
gyermekeinek, Császár Bálint és Császár Csilla Pápateszér, Dózsa u. 14. sz. lakosoknak.   
Kérte a testület döntését.  
 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
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                39/2019. (V. 29.) határozat 

 
PÁPATESZÉR  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a tulajdonában levő, Pápateszér 518/A/5 hrsz-ú 61 m2 
területű, lakás és a hozzá tartozó 133/1000 – ed rész a közös 
tulajdonból megnevezésű ingatlant 1.200.000 Ft azaz 
Egymillió-kettőszázezer forintért értékesíti 
Császár Bálint és Császár Csilla 8556 Pápateszér, Dózsa u. 
14. sz. lakosnak.  
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés 
aláírására.  
 
 Határidő: 2019. június 30.      
 Felelős:   Völfinger Béla  
                 polgármester 
 
 

 
- Aktuális feladatok 
 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy  
 

- a könyvtár átadó ünnepség és könyvbemutató sikeresen lezajlott május 18-án. 
- a Nyugdíjas Klub tagjai közreműködésével Hősök napi megemlékezést tartottak május 

25-én, 
- Gyermeknapot rendeznek június 2-án  
- Benyújtották a Magyar Falu pályázatra a plébánia tetőfelújítási támogatási kérelmét, 

valamint az új orvosi rendelő építésére a pályázatot, 
- a konyha felújítása pályázati támogatással július közepére megvalósul, 
- a járdaépítési munkák folytatódnak, 

 
Kérte a képviselők javaslatait és ötleteit a településsel kapcsolatban.  
 
Hozzászólás nem hangzott el.  
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20,50 órakor bezárta, a tanácskozást 
zárt ülésen folytatja.  
 
 

K. m. f. 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 
 


