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JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Szám: IV. 2-2/2020.   
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 29-én 17 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 
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 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./ A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai tervezetének véleményezése  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
3./ „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,  
      állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek  
      beszerzése” című pályázathoz önerő biztosítása  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
4./ 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 
 
5./  Rákóczi Szövetség Beiratkozási Program támogatása 
       Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
6./  Magyar Légimentő Szolgálat támogatása 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
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7./ Helyi rendelet alkotása „Az önszerveződő közösségek részére az önkormányzat által  
      nyújtott támogatásokról” 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
8./ Vegyes ügyek  
 
Z á r t  ülésen:  
 
1./ Települési támogatási kérelmek 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 közigazgatási szerződésről szóló 
megállapodásokat ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
3/2020. (I. 29.) határozat  
 
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a határozat  
mellékletét képező közigazgatási szerződésről szóló  
megállapodást jóváhagyja.  
A 86/2012. (V. 23.) határozattal jóváhagyott  
együttműködési megállapodást hatályon kívül helyezi.   
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a határozat  
mellékletét képező közigazgatási szerződésről szóló  
megállapodást jóváhagyja.  
A 87/2012. (V. 23.) határozattal jóváhagyott  
együttműködési megállapodást hatályon kívül helyezi.   
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2./ A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai tervezetének véleményezése  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó Előadó ismertette a Pápai Tankerületi Központ TK/174/00046-71/2020. 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.  
 
A Képviselő-testület 6  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
           4/2020. (I. 29.) határozat 

           PÁPATESZÉR község Önkormányzata Képviselő-testülete  
           egyetért  a Pápai Tankerületi Központ által  
           meghatározott kötelező felvételt biztosító  
           általános iskolák felvételi körzethatáraival.  

 
          Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Pápai Tankerületi 
          Központot értesítse. 

 
          Határidő: 2020.  február 15.  
          Felelős:   Völfinger Béla 
                          polgármester 
 
 

 
3./ „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,  
      állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek  
      beszerzése” című pályázathoz önerő biztosítása  
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt támogatási szerződést, önerő nyilatkozatot. Kérte 
a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a pályázathoz a szükséges önrészt biztosítsák.  
 
Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
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  5/2020. (I. 29.) határozat 
 
  PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Külterületi helyi közutak     
  fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához  
  szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázathoz az önerőt a következők    
  szerint biztosítja:  
 
  A projekt címe: Útfelújítás és gépbeszerzés Pápateszér, Bakonyszentiván és Fenyőfő            
                            településeken 
  A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 8556 Pápateszér, Petőfi u. 17. 
  A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 043, 048, 061 
  A felhívás száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16 
  A projekt összes költsége: 141.566.055,45 Ft 
  A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 136.754.946 Ft 
  A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő:  10.070.037 Ft 
  A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege: 63.924.118 Ft 
  Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerő 

összegét a költségvetésében elkülöníti, az összeg rendelkezésre áll.  
  Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási előleg lehívására intézkedjék.  
 
  Határidő: azonnal 
  Felelős:   Völfinger Béla  
                  polgármester 
 
 

 
 

4./ 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. Javasolta, hogy a vásárolt étkeztetés áremelkedését ne terheljék rá az igénybe 
vevőkre, azt önkormányzati támogatásként biztosítsák. Kérte a rendelettervezet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:  
 

1/2020. (II. 7.) 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.  
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5./  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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
 
 
 

6/2020. (I. 29.) 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  
 
 
 
6./ Magyar Légimentő Szolgálat támogatása 
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó Ismertette a Magyar Légimentő Szolgálat támogatási kérelmét. Javasolta, hogy 10 
ezer Ft-tal támogassák a kérelmezőt. Kérte a testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát: 
 

7/2020. (I. 29.) határozat 
         
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a  Magyar Légimentő Szolgálat részére korszerűbb eszközök 
beszerzéséhez 10.000 Ft támogatást nyújt.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az összeg átutalására intézkedjék.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Völfinger Béla 
                 polgármester 
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7./ Helyi rendelet alkotása „Az önszerveződő közösségek részére az önkormányzat által  
      nyújtott támogatásokról” 
      Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet és előzetes hatásvizsgálatot 
ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester kérte a rendelettervezet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 
következő rendeletét:  
 

2/2020. (II. 7.) önkormányzati rendelet 
 
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

            az önszerveződő közösségek részére az önkormányzat által  
            nyújtott támogatásokról a mellékelt rendeletet alkotja.  

 
 

 
8./ Egyéb ügyek  
 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy  

- szelektív hulladékgyűjtő szigetet telepítenek a Dózsa utca sarkán.  
- a hivatali bútorzatra kapott támogatásból vásárolt 2 páncélszekrényt leszállították 
- az óvoda udvar fejlesztése pályázat keretében a kerítés építését megkezdték. A helyét 

ki kellett méretni, mert elcsúsztak a telekhatárok.  
- a Markovics János és Jókai utca sarkon levő területnél bel- és külterületként 

nyilvántartott ingatlanok is vannak, telekrendezés szükséges  
- a régi óvoda melletti úthoz méretik az ott levő kutat, hogy az önkormányzati 

tulajdonban maradjon.  
- az Ady Endre utcai önkormányzati tulajdonú beépítetlen területeket a szomszédos 

ingatlanok tulajdonosai kertként hasznosítják. Javasolta, hogy értékesítsék részükre.  
Szalay Bálint képviselő 80-100 e Ft/m2 árat javasolt. 
Völfinger Béla polgármester javaslata az, ha valaki nem akarja megvásárolni, bérbe 
veheti.  
Milinszi Tibor képviselő véleménye az, ha már kínálták volna a szomszédoknak 
megvételre az ingatlanokat, megvásárolták volna. 100 Ft/m2 árat javasol.  
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő véleménye szerint, ha azt akarják, hogy 
megvásárolják, olcsóbban kell kínálni, 80 Ft Ft/m2  árat javasolt.  
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a bérleti díj 5000 Ft/telek/év legyen.  
Milinszi Tibor képviselő 10 ezer Ft-ot javasolt.  
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy aki sem megvásárolni, sem bérbe venni 
nem akarja, takarítsa le, tegye rendbe a területet, és adja át az önkormányzatnak mint 
tulajdonosnak hasznosításra. Kérte a testület döntését.  
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  
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8/2020. (I. 29.) határozat 
         
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az Ady Endre utcában levő önkormányzati tulajdonú beépítetlen  
terület művelési ágú 316, 313, 310, 309, 305, 293 hrsz-ú ingatlanokat 
felajánlja megvételre a 317, 312, 311, 308, 304, 292 hrsz-ú  
ingatlanok tulajdonosainak. 
Az ingatlanok eladási ára: 100 Ft/m2 

            Felkéri a polgármestert, hogy az adás-vételek előkészítésére  
            intézkedjék.  
 
            Határidő: 2020. február 15.  
            Felelős:   Völfinger Béla 
                            polgármester 
 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:  

 
 
9/2020. (I. 29.) határozat 
         
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az Ady Endre utcában levő önkormányzati tulajdonú beépítetlen  
terület művelési ágú 316, 313, 310, 309, 305, 293 hrsz-ú ingatlanok 
bérleti díját 10.000 Ft/év/ingatlan mértékben állapítja meg.  
 

            Felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződések megkötésére  
            intézkedjék.  
 
            Határidő: 2020. március 13.  
            Felelős:   Völfinger Béla 
                            polgármester 
 
 
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy  

- a sportegyesület részére a TAO támogatás beérkezett. A Bozsik program folyik  
- a Rácz akó kitakarítását megkezdték 
- a Farkas és Fényes hegyen sok szemét halmozódott fel. Az utakon keletkezett 

gödröket fel kellett tölteni. Murva biztosítása érdekében megkeresi a két 
erdőbirtokosságot és az erdészetet. A felújított úton nagy sebességgel közlekednek az 
autók, rongálják az úttestet.  

- a hivatal udvara belső térkövezése elkészült , kerékpár tárolók készülnek ide.  
- a Pápateszéri Részaránytulajdonosok Erdőbirtokossági Társulata összehívását 

kezdeményezték a tagi érdekeltség 10 %-ával rendelkező tagok aláírásgyűjtő ívvel. 
Elmondásuk szerint 5-6 éve nem volt közgyűlésük. Iparűzési adót egyik 
erdőbirtokossági társulat sem fizetett. Az egyik felszólítás után el kezdett fizetni, a 
részaránytulajdonosi nem, pedig fakitermelés folyt, árbevétel keletkezett. A 
cégbíróságtól kapott információ szerint a társulat megszűnt, majd újra alakították. 
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Azon az alakuló ülésen helyben lakó tagok nem voltak. Sok család érintett az ügyben. 
A tulajdoni lapokat lekérték, a tulajdonosokat a közgyűlésre meghívják. A 
tulajdonosokat az érdekli, hogy „mi van a fával”, a polgármestert pedig az iparűzési 
adó bevétel.  

- a 2019. december 11-i zárt ülésen elhangzottakat a képviselő-testület tagjai közül 
valaki kiszivárogtatta. Emiatt nem kis kellemetlenségeket kellett átélnie a 
polgármesternek és a hivatali dolgozóknak, a karácsonyi hangulat elmaradt. Sikerült 
felépíteni egy jó csapatot, sokkal jobb munkafeltételeket teremteni, jó volt a 
munkahelyi légkör, kár volt elrontani. Kérte a testület tagjait – nem akarja nevesíteni –  
a zárt ülésen elhangzottakat ne vigyék ki az ülésről, próbálja meg az esküjét betartani.  
A bizalmat ásta alá, aki elmondta. Ha segíteni nem tud, ártani ne ártson. Ha van ehhez 
mondanivalója valakinek, a zárt ülésen mondja el. Szeretné, ha a testület is, a hivatal 
is jól működne. Bántja, hogy így ciklus elején ezzel foglalkozni kell.  
Szalay Bálint képviselő elmondta, hogy úgy tudja, ez már a második ilyen eset volt.  
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, sajnos igen, nem fényes történet.  
Pápateszéren minden szerdán 13 órakor munkamegbeszélést tartanak, hogy a hivatali 
dolgozók tisztában legyenek azokkal a feladatokkal is, amelyeket a falu érdekében 
kell megoldaniuk.  
 

- Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő kérte, hogy az orvosi rendelő bejáratához 
világítást szereljenek.  A rendelőben az Internet használhatatlan. 

- Milinszki Tibor  képviselő felvetette, hogy a rendőr szolgálati lakást miért akarják 
eladni, ha szükség lenne szolgálati lakásokra? 
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a szolgálati lakás felújítására 
nincs anyagi fedezet. 2-3 lakás kellene, ezek felújítási igénye 20-30 millió Ft/db.  Ezt 
csak pályázati támogatással tudják megvalósítani.   

 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20,55 órakor bezárta, a tanácskozást 
zárt ülésen folytatja.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


