Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Szám: 12/2014.

Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 10-én
18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.
Jelen voltak:
Völfinger Béla polgármester
Horváth József képviselő
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő
Ilkó Sándor képviselő
Léhner Ilona képviselő
Milinszki Tibor képviselő
Sutóczky György képviselő

Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző
1./ napirend tárgyalásán jelen voltak: Patent Security Kft részéről: Mecseki András
Benkő Lajos
Kolisznicsenkó László
2./ napirend tárgyalásán jelen volt: Klesitz Tibor pápateszéri lakos
Völfinger Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselő
közül megjelent 7 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.
Milinszki Tibor képviselő javaslatot tett jegyzőkönyv-hitelesítőkre: Sutóczky György és Horváth
József képviselők személyében.
Völfinger Béla polgármester szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölését. Kérte a
testület döntését.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a
jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölésére tett javaslatot.
Völfinger Béla polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére:
Napirend
1./ Patent Security Kft tájékoztatója
Előadó: Benkő Lajos és Mecseki András területi képviselők
2./ Klesitz Tibor Pápateszér, Markovics János utca 18. sz. lakos meghallgatása
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3./ Alpolgármester választása, eskütétele
Előadó: Völfinger Béla polgármester
4./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
5./ Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálatára, új rendelet elfogadására
Előadó: Völfinger Béla polgármester
6./ Helyi rendelet alkotása a szociális célú tüzelőanyag támogatásról
Előadó: Völfinger Béla polgármester
7./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak
Veszprém Megyei Kormányhivatal általi meghatározásához vélemény adása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
8./ Vegyes ügyek
Z á r t ülésen:
1./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokról
Előadó: Völfinger Béla polgármester
2./ Szociális kérelmek elbírálása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
A képviselő-testület a javasolt napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

N a p i r e n d tárgyalása:
1./ Patent Security Kft tájékoztatója
Előadó: Benkő Lajos és Mecseki András területi képviselők
Völfinger Béla polgármester köszöntötte a Patent Security Kft. jelenlevő képviselőit.
Benkő Lajos területi képviselő köszöntötte a képviselő-testületet. Elmondta, hogy régió (elfogó)
központ kialakítását tervezik Pápateszéren. Ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt ajánlatot.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak kell fedeznie a 24 órás
szolgálat fűtés- és áramköltségét.
Léhner Ilona képviselő felhívta a figyelmet, hogy az Internet szolgáltatás nem mindig működik a
művelődési házban.
Milinszki Tibor képviselő kérdezte, hogy helyi munkaerőt alkalmaznak-e?
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Benkő Lajos területi képviselő válaszában elmondta, hogy jelenleg a meglevő 3 fővel látják el a
szolgálatot. Akkor tudnak még egy személyt alkalmazni, ha az ügyfelek számát - ami most 54 fő
– 100-120 főre tudják emelni.
Milinszki Tibor képviselő kérdezte, hogy az új munkatárs képzését ki végzi?
Benkő Lajos területi képviselő a kérdésre válaszolva elmondta, hogy képzéssel nem
foglalkoznak, képzett embert alkalmaznak.
Völfinger Béla polgármester kérdezte, hogy más községben van-e már hasonló elfogó központ?
Benkő Lajos területi képviselő válaszában elmondta, hogy Pápateszéren lenne az első, kísérleti
jelleggel. 15-20 km sugarú körben látják el a szolgálatot: Csót, Ugod, Lovászpatona,
Veszprémvarsány és környékük. A cég központja Győr.
Ilkó Sándor képviselő felvetette, ha 24 órás szolgálat lesz a művelődési házban, akkor oda miért
kell riasztót beszerelni? Javasolta, hogy helyette az óvodába telepítsék a riasztórendszert.
Benkő Lajos területi képviselő elmondta, hogy a művelődési ház első bejárata védtelen, ezért
javasolták a riasztó felszerelését. Várható, hogy visszatartó ereje lesz a külső riasztónak,
táblának. A központtal engedélyeztetni kell, ha az óvodába akarnak riasztót szerelni.
Mecseki András területi képviselő elmondta, hogy a javaslatot felvetik, valószínűnek tartja, hogy
nem lesz akadálya, hogy az óvodába szereljenek riasztót.
Völfinger Béla polgármester kérdezte, hogy a kamerarendszer üzemeltetésére tudnak ajánlatot
adni?
Benkő Lajos területi képviselő elmondta, hogy szeretnék a kamerarendszert is üzemeltetni, a
helyi körzeti megbízott rendőrrel egyeztetve, rendőrség véleményét kikérve, a szükséges
áthelyezésekkel, cserékkel.
Mecseki András területi képviselő elmondta, hogy a rendőrség ad szakmai javaslatot a
kamerarendszerre.
Benkő Lajos területi képviselő véleménye az, hogy ésszerű minél előbb rögzíteni a faluba
belépőt, és távozását minél később. Jó a kapcsolatuk a pápai és győri rendőrkapitányságokkal.
Milinszki Tibor képviselő szerint az újjáalakuló polgárőrséggel is kialakulhat jó kapcsolat.
Kolisznicsenkó László munkatárs elmondta, az a céljuk, hogy helyet kapjanak Pápateszéren. A
rezsiköltséget az önkormányzat fizeti, ellenszolgáltatásként kapják a biztonságot. Javasolta, hogy
évente vizsgálják felül a megállapodást, ha kell, változtatni tudjanak. Három évre szeretnék a
megállapodást megkötni.
Mecseki András területi képviselő kérte a képviselő-testület segítségét, hogy minél több ügyfelet
tudjanak szerezni, hisz önfenntartó a szolgálat. Bíznak abban, hogy olyan döntést hoz a
képviselő-testület, hogy hosszú távon itt maradhatnak a faluban.
Benkő Lajos, Mecseki András, Kolisznicsenkó László az ülésről 18,25 órakor eltávoztak.
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Völfinger Béla polgármester ismertette a Compsec Biztonság- és Számítástechnikai Bt ajánlatát:
a térfigyelő videó rendszer javítása, kamerák direkt bekötése a videó rendszerbe. Kérte a
képviselők véleményét.
Hozzászólások:
Ilkó Sándor képviselő véleménye szerint nem kapnak jobb ajánlatot a Patent Security ajánlatánál,
hisz helyben lesznek, szükség van a jelenlétükre.
Léhner Ilona képviselő szerint megtérül a kiadás a biztonsággal, melyet a jelenlétükkel
nyújtanak.
Horváth József képviselő javasolta, hogy évente vizsgálják felül a megállapodást.
Völfinger Béla polgármester összefoglalta a Patent Security Kft-vel kötendő megállapodás
lényegét: Az önkormányzat által biztosított szolgálati helyiség és annak közművei használatáért
riasztórendszerek kiépítését és azok távfelügyeletét vállalja: Pápateszér Polgármesteri Hivatal,
Kultúrház, Orvosi rendelők. Három évre kötnék a megállapodást, évenkénti felülvizsgálattal.
Javasolta, hogy fogadják el az ajánlatot. Kérte a testület döntését.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
82/2014. (XI. 10.) határozat
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Patent Security Kft együttműködési ajánlatát a
Pápateszéren felállítandó 24 órás kivonuló szolgálatra
elfogadta.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester
Klesitz Tibor pápateszéri lakos az ülésre 18,30 órakor megérkezett.
2./ Klesitz Tibor Pápateszér, Markovics János utca 18. sz. lakos meghallgatása
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket – tekintettel arra, hogy új tagjai is
vannak a testületnek -, hogy az önkormányzatnak voltak zsörki ingatlanok a tulajdonában.
Klesitz Tibor 2012-ben kérelmet adott be megvásárlásukra. Az előző képviselő-testület 42/2013.
(VI. 19.) határozatában kilenc olyan ingatlant értékesített Klesitz Tibornak, melyek 1/1 arányban
volt a tulajdonában. 43/2013. (VI. 19.) határozatában hat db ingatlanra – melyeknek
résztulajdonosa az önkormányzat – elővásárlási jogot biztosított Klesitz Tibornak, ha a
résztulajdonokat megszerzi.
25/2014. (IV. 28.) határozatában a képviselő-testület zsörki ingatlanokat cserélt Bársony Zoltán
Dávid budapesti és Csikvári Judit porvai lakosokkal.
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55/2014. (VIII. 25.) határozatában a közös tulajdon megszüntetésére értékesítette Csikvári Judit
részére a 1212,1259,1303,1331, 1335, 1338 hrsz zsörki ingatlanokat.

56/2014. (VIII. 25.) határozatával zsörki ingatlanokat értékesített: 1277, 1281,1286,1287,
1316,1324,1336, 1339, 1387, 1442 hrsz Csikvári Juditnak.
Csikvári Judit más tulajdonosoktól is vásárolt zsörki ingatlanokat.
Klesitz Tibor kifogást tett a felsorolt döntésekkel kapcsolatban. Kérte, hogy képviselő-testületi
ülésen hallgassa meg az új testület.
Ismertette Klesitz Tibor levelét, melyet a Képviselő-testületnek írt 2014. november 2-i
keltezéssel. A mai ülésre meghívta. Úgy tudták, a 42-43/2013. (VI. 19.) határozatokban felsorolt
ingatlanok vannak az önkormányzat tulajdonában.
Ilkó Sándor képviselő elmondta, hogy áttekintette a határozatokban felsorolt ingatlanokat,
melyekre elővásárlási jogot biztosított a képviselő-testület Klesitz Tibornak, azok közül csak az
1442 hrsz-ú ingatlant vásárolta meg Csikvári Judit. A 42/2013. (VI. 19.) határozatban foglaltakat
Klesitz Tibor megvette, a 43/2013. (VI. 19.) határozatban foglalt ingatlanok megvásárlását azóta
sem kezdeményezte.
Klesitz Tibor elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonába álló összes ingatlanra bejelentette
vételi igényét.
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy Klesitz Tibor által felsorolt ingatlanok kerültek a
határozatokba.
Klesitz Tibor elmondta, hogy ő nem sorolta fel az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanokat,
Szilárdi László küldte meg Szalczer György polgármesternek. 272 db zsörki ingatlanról megvan
a nyilvántartása. Kérdezte, mennyi ment a csereügyletbe? Még tud két ingatlanról. Szalczer
György tudta, hány ingatlan van az önkormányzat tulajdonában.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület elé azokat az ingatlanokat
terjesztette a polgármester, amelyek a határozatokban szerepelnek.
Horváth József képviselő elmondta, hogy nem igérte az önkormányzat, hogy minden zsörki
ingatlan Klesitz Tiboré lesz.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy 6 db ingatlanra elővételi jogot adott az
önkormányzat, javasolta, hogy adják át használatra, hogy a gyommentesítési kötelezettség ne az
önkormányzatot terhelje. A képviselő-testület szándéka az volt, hogy minden zsörki ingatlant
adjanak el.
Milinszki Tibor képviselő kérdezte, hogy elővásárlási jogot akart a cserével Csikvári Judit?
Klesitz Tibor kérdezte, hogy milyen célból kötötte meg a csereügyletet az önkormányzat?
20-40-60 m2-eket cserélt. Csikvári Judit nem helyben lakó. Ki is kellett volna függeszteni. Hogy
ment át a földhivatalon? Hogy nem adták el neki? Az önkormányzatnak milyen érdeke fűződött
ehhez?
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Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy Klesitz Tibor 2013. június 19. óta egy lépést sem tett
azoknak az ingatlanoknak a megvásárlására, melyekre elővételi jogot biztosított az
önkormányzat. Volt vevő, ezért tudták eladni.
Klesitz Tibor elmondta, hogy az elmúlt évben többször is változott a törvény. Visszafogta magát.
Zsörkön drágábban vette meg a területeket, mint máshol. A kérelmét most is tartja, és
elővásárlási joga is van mint helyben lakónak.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy Csikvári Judit is pápateszéri lakos lett, lakóhelyet
és tartózkodási helyet is létesített. A lakcímbejelentést nem Pápateszéren intézte, hanem a pápai
okmányirodában. Ezért Klesitz Tibornak arra az írásban feltett kérdésére, hogy hova és milyen
jogon van bejelentkezve Csikvári Judit, nem tud válaszolni, és a bejelentkezés dokumentumai
sincsenek a hivatalban. A KEK KH-nál érdeklődhet.
Klesitz Tibor elmondta, hogy áprilisban volt a csere, augusztusban az adás-vétel. Miért volt ez a
nagy sietség? Miért kellett csereberélni? Kilóg a lóláb. Nagyon megvezették a képviselőket.
Miért nem volt kifüggesztés? Senki nem emelt kifogást? Azért cserélte el, hogy megvegye.
Ilkó Sándor képviselő elmondta, hogy a szomszédos terület Csikvári Judité volt, így megvehette.
Klesitz Tibor elmondta, hogy Csikvári Judit nem volt földműves. Nem vehette volna meg.
Völfinger Béla polgármester véleménye szerint ez a földhivatalra és az ügyvédre tartozik.
Klesitz Tibor kérdezte, hogy miért különb a pesti vevő, mint a helyben lakó? Vajon miért? Nem
lesz helyben lakó attól, hogy bejelentkezik. Más pápateszéri is megvenné. Mikor ajánlották fel?
Semmibe veszik a helyieket. Két éve van bent az igénye.
Horváth József képviselő elmondta, hogy nem volt érdeke az önkormányzatnak megtartani a
zsörki ingatlanokat. Teszérieknek hirdették, most beesett egy budapesti, aki itt kíván
tevékenykedni, céljaik vannak Zsörkkel, ami a falunak is hasznos lehet.
Klesitz Tibor úgy nyilatkozott, hogy hajlandó a licitre.
Léhner Ilona képviselő kérdezte, hogy miért nem állt elő Klesitz Tibor, hogy megveszi?
Ilkó Sándor képviselő elmondta, hogy Csikvári Juditék megkeresték az önkormányzatot.
Klesitz Tibor elmondta, hogy 272 tulajdonos van Zsörkön. Más volt a törvény, amikor kérte az
elővásárlási jogot az önkormányzattól. Küzdött a társtulajdonosokkal tudása szerint.
Völfinger Béla polgármester ismertette a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.
évi CXXII. törvény 36. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat, mely szerint nem kell a
mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása önkormányzati tulajdonban álló föld
elidegenítéséhez, valamint az e) pont szerint a tulajdonostársak közötti tulajdonjog átruházáshoz,
ha ezzel a közös tulajdon megszűntetésére kerül sor.
Tehát a jogszabályi lehetőséggel éltek.
Klesitz Tibor kérdezte, hogy tudják egyáltalán, hogy mit cseréltek el? Öt perc alatt eldöntötte a
testület. Ezerért kétezer-hatszázat adtak. Ez hűtlen kezelés. Miért adtak kétszer annyit? 20 m2-t
cseréltek 10 m2-re.

2014. 11.10.

16/6. oldal.

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy az önkormányzat az adás-vételben volt érdekelt. A
16 db-ból Klesitz Tibor 10 db-ot vett meg, 6-ot nem. A további eladatlan területekért Csikvári
Judit magasabb árat fizetett.
Klesitz Tibor elmondta, hogy őt nem kérdezték meg, csak ő kaphatta volna meg. Tud több
szerződést is bemutatni, melyekben nem szerepel olyan magas ár, mint az önkormányzattal
kötött szerződésben. A célja az volt, hogy őt megfúrja. Kijátssza a törvényeket. Zsörk nem
kellett senkinek, most meg mindenkinek fáj, hogy ő megveszi. A gyommentesítés nagyobb
munka, mint amekkora a föld értéke.
Horváth József képviselő elmondta, hogy megvolt a lehetősége Klesitz Tibornak a vételre, de
csak akarta, nem vette meg.
Klesitz Tibor elmondta, hogy a tulajdonosok 95 %-át levélben megkereste.
Horváth József képviselő véleménye az, ha Klesitz Tibor megvette volna, akkor nem tudta volna
más megvásárolni.
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy Klesitz Tibor azt mondta, meg fogja venni, de nem vette.
Meddig várjanak az eladásig? A haláláig?
Klesitz Tibor elmondta, hogy félreállt Csikvári Judit megjelenése miatt. Meg lett erőszakolva az
eladás. Kilóg a lóláb. Léhner Ilona bent volt a kettes döntésben (Szalczer György és Léhner
Ilona). Amikor ő volt képviselő, ők is úgy vezették meg a többieket, ahogy akarták. Leitner Pál
jegyző is letagadta, azt mondta, hogy nem is volt testületi ülés.
Léhner Ilona képviselő szerint rágalom, amit mondott Klesitz Tibor.
Klesitz Tibor elmondta, hogy amikor ő az első két testületben képviselő volt, nem érdekből volt
itt. Ezt a szemükbe mondja a képviselőknek, nem akar megbántani senkit.
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy a testület odaígérte Klesitz Tibornak az ingatlanokat, de
ő nem vette meg, most ez már támadás.
Klesitz Tibor elmondta, lehet, hogy 10 évig sem tudja elintézni a vételt. Mit tehet? Tehetetlen.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy nem hangzott el a korábbi testületi üléseken, hogy
több tulajdona is van Zsörkön az önkormányzatnak, mint az említett két határozatban levők.
Klesitz Tibor kérdezte, honnan tudták a képviselők, hogy mit cseréltek el, mire? 1-ért 2,6-ot
adtak. Ilyen jó cserét csináltak.
Horváth József képviselő elmondta, hogy magasabb vételárat kaptak, a cserének az volt az ára.
Vegye meg Klesitz Tibor a többit, akkor az övé lesz.
Klesitz Tibor azt mondta Horváth József képviselőnek: át sem látja, csak szavaz. Azt sem tudja,
miről van szó.
Léhner Ilona képviselő elmondta, hogy nem tudnak Klesitz Tibor tudásáról dönteni.
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Klesitz Tibor kérdezte, hogy az ő pénze nem annyit ér, mint másé? Ha Ilkó Sándor képviselőnek
gerince lenne, az igazság mellé állna. Nem a vétel volt az igazi buli, hanem a csere. Nem minden
héten van ilyen ügylet Pápateszéren. Most mindenre jól emlékeznek a képviselők. Soha nem vitt
el innen semmit. Tisztességgel szolgálta a falut. A budapesti vevő értékesebb, mint ő.
Ilkó Sándor képviselő elmondta, hogy az is szempont volt, hogy ki veszi meg hamarabb a földet.
Klesitz Tibor elmondta, hogy neki meg kellett venni a tudást (ügyvédet). Ilkó Sándor ne bántsa,
nincs abban a helyzetben, hogy ezt tegye, a helyébe meghúzná magát.
Licit útján is hajlandó megvenni. Amit 1997-ben 85 ezer Ft-ért adtak el, most 4 millió Ft-ért
cserélt gazdát. El akarják őt üldözni? Már csak koporsóra van szüksége. Egy szóval sem keresték
meg. Ezt érdemelte?
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy az előterjesztés alapján döntött a képviselő-testület.
Klesitz Tibor elmondta, hogy a polgármester a falu vezetője, azért hozzá jött a kérdésével: miért
így csinálta Szalczer György? Nem vádol senkit. Az új testületnek kell helyretenni.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy Klesitz Tibornak elővásárlási joga van a
határozatban foglalt ingatlanokra.
Klesitz Tibor elmondta, hogy csak a lelkének van rá szüksége.
Sutóczky György képviselő véleménye szerint van abban igazság, amit Klesitz Tibor elmondott.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy amit a testület elé terjesztettek, az alapján
döntöttek. Ha budapesti vevő idejön, nem annyiért adják el neki, mint a pápateszérinek. A
csereügy az ügyvédre tartozik. A testületi tagok nem látták a szerződést.
Klesitz Tibor kérdezte, hogy tudták a képviselők megszavazni?
Horváth József képviselő elmondta, hogy az előterjesztés alapján szavaztak. A falunak jót tettek,
miért rosszak ezért?
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy abban van igaza Klesitz Tibornak, hogy neki nem
ajánlották fel megvételre a területeket.
Klesitz Tibor vélemény az, hogy kizárták abból, amiben benne volt.
Horváth József képviselő elmondta, hogy a többi eladó is kizárta, aki nem neki adta el.
Klesitz Tibor elmondta, hogy más nem csinált vele ilyet, betartotta a tisztességet. Vagy pénz van
a csere és eladás ügyében, vagy személyes ellentét, ezt mondta az ügyvéd.
Völfinger Béla polgármester kérdezte Klesitz Tibort, hogy milyen megoldást fogadna el?
Klesitz Tibor elmondta, hogy ügyvéddel beszélt, aki azt tanácsolta, ne hagyja, ez egyszerű ügy.
Ahány ügyvéd sitten van, ahány odavaló. Az tud gazember lenni, aki ismeri a törvényt. Azt
kérte, aki nem lát bele, ne oktassa ki.

2014. 11.10.

16/8. oldal.

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Völfinger Béla polgármester javasolta, zárják le a vitát.
Klesitz Tibor a kérdéseire választ kér.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a falu érdekét nézik. A képviselő-testület az
előterjesztés alapján döntött. Klesitz Tibort nem értesítették, hogy licitálhatott volna a budapesti
árajánlatra. Amennyiben nem kapott a meghallgatása során kielégítő választ, írásban kiküldi a
héten.
Klesitz Tibor elmondta, hogy itt született Pápateszéren, itt tett, itt marad. Nem jutottak semmire
a mai meghallgatáson. Azt fájlalja, hogy a budapesti vevő azt mondta neki: „megveszlek
kilóra”. Idejött egy „fasz”, és érték lett az önkormányzatnak. Ez fáj neki. „Kell a tökömnek
Zsörk” – mondta. Nem is kell neki Zsörk. Így támogatja az önkormányzat a helyieket. Aki tesz,
azt elüldözik. Bele sem láttak a képviselők, hogyan döntöttek. A vételár az önkormányzatnál
marad, az biztos, esetleg a tulajdonos lesz más. Ne feledjék a képviselők, hogy a faluért
dolgoznak. Mennyire figyeltek, hogy mi zajlik itt? Horváth József képviselőnek mondta: be
kellene zárni a kocsmát. Hiába jelentette fel már többször is, Horváth Józsefet apósa megvédte.
Horváth József alpolgármesternek mondta: „Jellemtelen szar vagy.”
Klesitz Tibor az ülésről 19,50 órakor eltávozott.
3./ Alpolgármester választása, eskütétele
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy
alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
A Szervezeti és működési szabályzat szerint az alpolgármester társadalmi megbízatású.
Javasolta alpolgármesternek Horváth József képviselőt megválasztani. Felkérte a
szavazatszámláló bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására.
A titkos szavazásról a mellékelt külön jegyzőkönyv készült.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással
következő határozatát:

meghozta a

83/2014. (XI. 10.) határozat
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
HORVÁTH JÓZSEF képviselőt
alpolgármesternek megválasztotta.
Völfinger Béla polgármester gratulált az alpolgármester úrnak megválasztásához, kívánta, hogy
sikeresen dolgozzanak együtt a község érdekében.
Felkérte az alpolgármestert, hogy az esküt tegye le.
Az alpolgármester az esküt letette.

2014. 11.10.

16/9. oldal.

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Völfinger Béla polgármester átadta Horváth József részére az alpolgármesteri megbízólevelet.
4./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70–90%-a
közötti összegben állapítja meg, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselőtestülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
Az Mötv. 80. § (2) bekezdése szabályozza a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját:
az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármester illetménye 149.580 Ft, ennek 70-90 %-a:
104.710 – 134.620 Ft.
Javasolta 104.710 Ft-ban megállapítani.
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta
tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Javasolta költségtérítését 15.710 Ft-ban megállapítani.
Alpolgármester úr bejelentette érintettségét és saját elhatározásából nem vesz részt a
döntéshozatalban.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatát:
84/2014. (XI. 10.) határozat
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Horváth József alpolgármester tiszteletdíját
2014. november 10. napjától az Mötv. 80. § (2)
bekezdése szerint bruttó 104.710 Ft-ban,
költségtérítését havi 15.710 Ft-ban állapítja meg.
Horváth József alpolgármester nyilatkozott, hogy nem kívánja felvenni a 104.710 Ft tiszteletdíjat
és a havi 15.710 Ft költségtérítést, azokról lemond.
Megköszönte a polgármesternek és képviselőtársainak, hogy megtisztelték az alpolgármesteri
feladattal.
5./ Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálatára, új rendelet elfogadására
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes
hatásvizsgálatot ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-testület.

2014. 11.10.

16/10. oldal.

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletét:
10/2014. (XI. 12.) önkormányzati rendelet
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról
a mellékelt rendeletet alkotja.

6./ Helyi rendelet alkotása a szociális célú tüzelőanyag támogatásról
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes
hatásvizsgálatot ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselő-testület.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletét:
11/2014. (XI. 12.) önkormányzati rendelet
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról a mellékelt rendeletet alkotja.

7./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak
Veszprém Megyei Kormányhivatal általi meghatározásához vélemény adása
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 felvételi körzethatárral értsenek egyet, a határozati
javaslatot fogadják el. Kérte a testület döntését.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

2014. 11.10.

16/11. oldal.

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

85/2014. (XI. 10.) határozat
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért a Veszprém Megyei Kormányhivatal által meghatározott
kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatáraival.
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Oktatási Főosztályát értesítse.
Határidő: 2014. november 28.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

6./ Vegyes ügyek
-

Szalczer György polgármester végkielégítése

Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy 80/2014. (X. 22.) határozatában döntött a
képviselő-testület Szalczer György polgármester háromhavi illetményének megfelelő összegű
juttatás megállapításáról. Tekintettel arra, hogy a 2014. évi költségvetésben ezt a kiadást nem
tervezték, előirányzat nélküli kifizetés. Javasolta, hogy a tartalékból fizessék ki. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

86/2014. (XI. 10.) határozat

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy Szalczer György leköszönő
polgármester három havi illetményének megfelelő összegű
juttatást az általános tartalékból fizeti ki.
Felkérte a polgármestert, hogy a végkielégítés kifizetésére
intézkedjék.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

2014. 11.10.

16/12. oldal.

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

-

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási megállapodásának
módosítása
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt megállapodás módosítási javaslatot ismertette.
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:

87/2014. (XI. 10.) határozat

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselőtestülete Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó
Társulása Társulási megállapodás módosítását és
annak egységes szerkezetét – az előterjesztés 1. és 2.
mellékletében foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja.
A társulási megállapodás módosítása az azt utolsóként
elfogadó képviselő-testület határozatának meghozatala
napján, a társulási megállapodás 2/a melléklet 1. pontja,
2/b melléklet, 2/e melléklet vonatkozásában 2015.
január 1-jén lép hatályba.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Társulási megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

-

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott szociális
ellátások intézményi térítési díj megállapításához hozzájárulás
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt határozati javaslatot ismertette.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

2014. 11.10.

16/13. oldal.

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

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:

88/2014. (XI. 10.) határozat

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselőtestülete Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó
Társulása Társulási Tanácsa 14/2014. (IX. 25.)
határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj
önkormányzati rendeletben történő megállapításával
egyetért.
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Társulás
munkaszervezetét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

-

A Pápateszér, Bakonyság és Bakonyszentiván Óvodafenntartó Társulás Társulási
Tanácsába tagok delegálása
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó ismertette a Bakonyság és Bakonyszentiván Óvodafenntartó Társulás Társulási
megállapodása 6. pontját, mely szerint a társult önkormányzatok képviselő-testületei által
delegált, a társult önkormányzatok polgármestereiből és a társult önkormányzatonként 1 fő
települési képviselőből áll a társulási tanács. Javasolta, hogy ismét Horváth József
alpolgármestert delegálja a képviselő-testület a Pápateszér, Bakonyság és Bakonyszentiván
Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsába, aki a polgármesterrel együtt képviseli Pápateszér
Község Önkormányzatát a társulásban. Bejelentette személyes érintettségét, kérte, hogy a
képviselő-testület döntsön arról, hogy részt vegyen-e a szavazásban.
Horváth József alpolgármester a jelölést elfogadta. 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.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a szavazásból ne zárja ki a képviselő-testület az
alpolgármestert. Kérte a testület döntését.

2014. 11.10.

16/14. oldal.

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2
következő határozatát:

tartózkodással meghozta a

89/2014. (XI. 10.) határozat

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata
Képviselő-testülete – személyes érintettségük miatt –
nem zárják ki Völfinger Béla polgármestert és Horváth
József alpolgármestert a - Pápateszér,Bakonyság és
Bakonyszentiván Óvodafenntartó Társulás delegálás döntéshozatalból.

polgármester szavazásra tette fel, hogy a Pápateszér, Bakonyság és
Völfinger Béla
Bakonyszentiván Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsába a polgármester mellett Horváth
József alpolgármestert delegálják, kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozta a
következő határozatát:
90/2014. (XI. 10.) határozat

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata
Képviselő-testülete Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 94. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Pápateszér,Bakonyság és Bakonyszentiván
Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsába
VÖLFINGER BÉLA polgármestert és
HORVÁTH JÓZSEF alpolgármestert delegálja.

-

Pápateszéri Általános Iskola Intézményi Tanácsába Pápateszér Község Önkormányzata
részéről történő delegálás
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Pápateszéri Általános Iskola Intézményi Tanácsába
Szalczer György polgármester úr volt az önkormányzat részéről delegált tag. Mivel
polgármesteri tisztsége megszűnt, helyére új tagot kell delegálni.
Javasolta, hogy Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselőt delegálják az intézményi tanácsba az
önkormányzat részéről.
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő a jelölést elfogadta. Bejelentette személyes érintettségét,
kérte, hogy a képviselő-testület döntsön arról, hogy részt vegyen-e a szavazásban.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a szavazásból ne zárja ki a képviselő-testület a
képviselőt. Kérte a testület döntését.

2014. 11.10.

16/15. oldal.

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
következő határozatát:

tartózkodással meghozta a

91/2014. (XI. 10.) határozat

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata
Képviselő-testülete – személyes érintettség miatt – nem
zárja ki Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselőt a Pápateszéri Általános Iskola Intézményi Tanácsába
delegálás - döntéshozatalból.
Völfinger Béla polgármester szavazásra tette fel, hogy az intézményi tanácsba Hoffmanné Bóka
Erzsébet képviselőt delegálják, kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
következő határozatát:

tartózkodással meghozta a

92/2014. (XI. 10.) határozat

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 73. §-ában foglaltak alapján a
Pápateszéri Általános Iskola Intézményi Tanácsába
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselőt delegálja.
Felkéri a jegyzőt, hogy erről a Pápateszéri Általános
Iskola Igazgatóját értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Mária
címzetes főjegyző

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 22 órakor bezárta, a tanácskozást zárt
ülésen folytatja.
K. m. f.

Fehér Mária
címzetes főjegyző

Völfinger Béla
polgármester

Sutóczky György
jegyzőkönyvhitelesítő

Horváth József
jegyzőkönyvhitelesítő

2014. 11.10.

16/16. oldal.

