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JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Szám: IV. 102-25/2019.   
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 11-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 
Milinszki Tibor képviselő 
Polauf Gyula képviselő  
Szalay Bálint képviselő 
Esztergominé Major Tímea 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./ Belső ellenőrzési terv 2020. elfogadása 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ Vegyes ügyek 
 
 
Z á r t  ülésen:  
 
1./ Szociális tűzifa kérelmek elbírálása  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
2./ Települési támogatási kérelmek elbírálása  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
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A Képviselő-testület a javasolt napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ Belső ellenőrzési terv 2020. elfogadása 
     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:     
 
 
           129/2019. (XII. 11.) határozat 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Pápateszér Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési 
tervét jóváhagyja.  
Felkérte a polgármestert, hogy erről a Pápakörnyéki  
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Elnökét értesítse.  
 
Határidő: 2019. december 31.  

   Felelős:   Völfinger Béla 
                    polgármester 
              

 
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette.  
 
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.  
 
 
 
3./ Vegyes ügyek 
 
 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az új fogorvos, Dr. Kádár 
Szabolcs megkezdte működését. Az átadás-átvételkor tudta meg, hogy a rendelő berendezései, 
felszerelései nagy részét Dr. Zólyomi Tamás fogorvos vásárolta. Megdöbbentő volt megtudni, 
hogy a lambériát, műpadlót, csempét, vízcsapokat is ő vette. Hogy ne maradjon üresen a 
rendelő, hajlandó féláron átadni az önkormányzatnak.  
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Szalay Bálint képviselő kérdezte, hogy a fogorvosi szék, a fúró az önkormányzaté?  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a székegység, 2 gurulós szék és a sterilizáló az 
önkormányzaté.  
 
Polauf Gyula képviselő számára érthetetlen, hogy miért a fogorvos vásárolta a szükséges 
berendezéseket és felszereléseket.  
 
Völfinger Béla polgármester kérte a képviselő-testületet, döntsön az eszközök 
megvásárlásáról.  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:     
 
 
           130/2019. (XII. 11.) határozat 
 

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a pápateszéri fogorvosi rendelő felszereléseit, eszközeit  
a Cana-Dent Bt. (9300 Csorna, Laky D. u. 4.) számlája 
alapján 380.000 Ft-ért átveszi.  
Felkéri a polgármestert, hogy a vételár átutalására intézkedjék.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 
 

 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az 1000 Ft-on felül tartozó 
adósok felszólítása megtörtént. A kintlevőség 2 millió Ft.  
A START munkaprogramban 3 fővel kevesebb lesz 2020-ban, 17 fő. A szerződésük 2020. 
március 1-től 2021. február 28-ig szól a mezőgazdasági és szociális programban.  
A 3.  adventi gyertyagyújtáson az óvodások adnak műsort.  
Az Élő Betlehem Játékra a német nemzetiségi önkormányzat új bögréket készíttetett.  
 
Milinszki Tibor képviselő az Élő Betlehem Játékban változtatásokat nem tart érdemesnek.  
 
Polauf Gyula képviselő javasolta, hogy ősszel alkotó műhelyben készítsék el a jelmezeket.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, közösségteremtő ereje is van, beszélgetések, 
felajánlások színtere is. Akár kézműves vásárt is tarthatnának.  
Kérte a képviselőket, hogy a rendezvényeken vegyenek részt. Segítsenek kimozdítani a 
lakosságot a közömbösségből.                     
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Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18,55  órakor bezárta, a tanácskozást 
zárt ülésen folytatja.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


