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JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Szám: IV. 102-12/2019.   
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. június 26-án 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 
Sutóczky György képviselő  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Tanácskozási joggal meghívott:   Fehér Mária címzetes főjegyző  
                                                          
Távol maradtak:  
Ilkó Sándor képviselő 
Léhner Ilona képviselő 
Milinszki Tibor képviselő 
 
                            
A polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 
megjelent 4 fő, távol maradt 3 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. 
Javaslatot tett az ülés napirendjére: 
 

N a p i r e n d  
 
 

1./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Helyi rendelet alkotása a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII. 20.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ Közútkezelői hozzájárulás  Pápateszér 77/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett orvosi  
     rendelő magasépítési engedélyezési ügyében a Pápateszér 77/2 hrsz-ú  
     járdáról   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
4./ Pápateszér 0190/2, 0202/2 és 0212/3 hrsz-ú ingatlanok ingyenes tulajdonba adása  
     ügyében a 20/2019. (IV. 17.) határozat módosítása     
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
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5./ Vegyes ügyek  
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 

 
1./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása   
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, Helyi esélyegyenlőségi programot 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 
 48/2019. (VI. 26.) határozat  

 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja - az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal – Pápateszér község Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program  
nyilvánosságra hozatala érdekében szükséges intézkedést tegye meg a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság esélyegyenlőségi mentorának közreműködésével. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről írásban értesítse a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program intézkedéseinek végrehajtásában résztvevő partnereket. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Völfinger Béla 
             polgármester 
 
 
2./ Helyi rendelet alkotása a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII. 20.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, 
valamint a beérkezett véleményeket.  Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadják el.   Kérte a testület 
döntését.  

 
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:  

 
 

7/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet  
 

          PÁPATESZÉR Község Önkormányzata 
          Képviselő-testülete a településkép védelméről  
          szóló 12/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet  
          módosításáról a mellékelt rendeletet alkotja.  
 
 
3./ Közútkezelői hozzájárulás  Pápateszér 77/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett orvosi  
     rendelő magasépítési engedélyezési ügyében a Pápateszér 77/2 hrsz-ú  
     járdáról   
     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 közútkezelői hozzájárulást adják meg. Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 
 
 49/2019. (VI. 26.) határozat  

 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A § (1) 
bekezdés b) pontja alapján a Pápateszér 77/1 hrsz-ú ingatlanon 
tervezett orvosi rendelő magasépítési engedélyezési ügyében a 
Pápateszér Község Önkormányzata tulajdonát képező  
Pápateszér 77/2 hrsz-ú járdára vonatkozóan a közútkezelői  
hozzájárulást megadja.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a hozzájárulást a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala Építésügyi Osztályának  
küldje meg.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Völfinger Béla  
                polgármester  
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4./ Pápateszér 0190/2, 0202/2 és 0212/3 hrsz-ú ingatlanok ingyenes tulajdonba adása  
     ügyében a 20/2019. (IV. 17.) határozat módosítása     
     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 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 
 
 50/2019. (VI. 26.) határozat  

 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2019. (IV. 17.) határozatát a 
következők szerint módosítja:  
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
Kezdeményezi feladatai elősegítése érdekében a következő állami tulajdonban lévő 
ingatlanok térítésmentes átvételét: 

Település  Ingatlan 
fekvése  

Hrsz Művelési 
ága 

Területe 
(m2) 

Aranykorona  
értéke  

Állami 
tulajdonrész 

Pápateszér külterület 0212/3 kivett saját 
használatú út  

4776 0,00 1/1 

Pápateszér külterület 0202/2 kivett saját 
használatú út  

1.3216 0,00 1/1 

Pápateszér  külterület 0190/2 kivett saját 
használatú út  

2.0822 0,00 1/1 

 

Az átvett ingatlanok használatával a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott  
„1. településfejlesztés, településrendezés; 
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 
gépjárművek parkolásának biztosítása) 
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
feladatai mint helyi önkormányzati feladatok ellátását kívánja elősegíteni.  
 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy  

- az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos költségeket megtéríti,  
- Pápateszér községben a Zsörkre vezető külterületi utak (0212/3, 0202/2, 0190/2 hrsz-
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ú) járhatatlanok, bozótos, vizenyős területek, kezelésükről nem gondoskodik senki.  
Zsörkön 150-200 ha mezőgazdasági művelés alatt álló terület van, melyek 
megközelítése ez utakon lehetetlen. Így a gazdák a szántóföldek szélein taposnak ki 
utat, hogy eljussanak a földjeikre. Zsörk településrész a fenti utakon lenne 
megközelíthető azok járhatóvá tételével. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti útingatlanok térítésmentes tulajdonba adása iránti 
kérelmeket benyújtsa. 
Felhatalmazza a polgármestert az ingyenes tulajdonba adás megvalósulása érdekében 
valamennyi intézkedés megtételére, így a szerződéskötés megkötésére és aláírására is 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Völfinger Béla 
               polgármester 
 
 
 
5./ Vegyes ügyek  
 
 

 
- Rákóczi Szövetség Beiratkozási Program támogatása 
  Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt felhívást. Kérte a jelenlevők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla  polgármester javasolta 20 ezer forint támogatás megszavazását. Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
 
51/2019. (VI. 26.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő testülete 
úgy dönt, hogy a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programját  
20 ezer Ft-tal támogatja.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy az összeg átadására intézkedjék.   
 
Határidő: azonnal  
 Felelős:   Völfinger Béla 
                 polgármester  
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- Gépjárművek értékesítése  
  Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette.  
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla  polgármester javasolta a gépjárművek értékesítését. Kérte a testület döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
 
52/2019. (VI. 26.) határozat 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a következő gépjárművek értékesítését határozza el:  
 
 
Ssz. Jármű megnevezése Forgalmi 

rendszáma 
Eladási ár  
Ft+ ÁFA 

1. MTZ 550 traktor  JAD 229 850.000 
2. MTZ 82 traktor  YFZ 084 2.300.000 
3. Pótkocsi  YCN 082 1.500.000 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a járművek értékesítésére  
intézkedjék.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Völfinger Béla  
                polgármester  
 
 
 
- Aktuális feladatok 
 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy  
 

- A tisztifőgyógyszerésszel felvette a kapcsolatot, hogy a pápateszéri gyógyszertár 
mielőbb nyitva lehessen. A jelenlegi üzemeltetőtől a működési engedélyt bevonta.  
Várhatóan heti 10 órában működtetheti az új üzemeltető, minden nap 14,15-16,15  
óráig, kedden 8-10,30 óráig. Ennek előkészítése folyamatban van.  

- Fogorvos jelentkező van a fogorvosi szolgálat ellátására. Fiatal, családos, szolgálati 
lakást igényel. A gyógyszertárnál van az önkormányzatnak szolgálati lakása, annak 
bérlője kiköltözése után tudják biztosítani a lakást. Folyamatban van a praxis jog 
igénylése, működési engedély kérése, feladatellátási szerződés megkötése.  

- A Virágos Magyarország verseny zsűrije 2019. június 20-án látogatott el Pápateszérre. 
- Az Ovi-Sport Program keretében kötött támogatási szerződés teljesítési határideje 2019. 

augusztus 31-re módosult, mivel a pályaépítések szempontjából kedvezőtlen időjárás miatt 
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nem tudták a pályaépítők a  betervezett határidőket tartani. Az óvónők oktatása jelenleg is 
tart.  

- Az Esterházy Nap rendezvényei sikeresek lezajlottak, megköszönte azoknak, akik részt vettek 
a programokon.  

- A falunap július 20-án lesz, augusztus 27-én.  
- A Patak Malom Fesztivál programjai: pénteken szakmai nap a községháza Markovics 

termében, szombaton túra és szüreti felvonulás, Tökös porta verseny, vasárnap ünnepi 
szentmise.  

- A konyha felújítása munkáihoz a pályázati támogatásból előleget igényeltek.   
- A járdaépítési munkák folytatódnak tejház mellett és a Vásártéren.  

 
Kérte a képviselők hozzászólását.   
 
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Sutóczky György  képviselő kérdezte, hogy a Kossuth és Markovics János utcák 
kereszteződésénél mikor térköveznek? A bolt körüli térkövezéshez a murvát biztosítaná.  
 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy 2019. évre nem tervezték. A 
térkövezés önköltsége 8000 Ft/m2 
Kérte a képviselők javaslatait és ötleteit a településsel kapcsolatban.  
 
Hozzászólás nem hangzott el.  
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20,30 órakor bezárta.   
 
 

K. m. f. 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


