Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Szám: 16/2018.
Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. december 12-én 18 órai
kezdettel megtartott nyilvános üléséről, falugyűléséről és közmeghallgatásról.
Az ülés helye: Pápateszér, Községháza, 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
Vassné Butkovics Andrea főtanácsos
Lakosság részéről megjelent: 17 fő
Völfinger Béla 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:
Napirend
1./ Beszámoló Pápateszér Község Önkormányzata 2018. évi tevékenységéről, 2019. évi
terveiről
Előadó: Völfinger Béla polgármester
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról
Előadó: Völfinger Béla polgármester
3./ Közmeghallgatás
4./ Szolgáltatási díjak megállapítása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
5./ Vegyes ügyek
Z á r t ülésen:
1./ 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./ Beszámoló Pápateszér Község Önkormányzata 2018. évi tevékenységéről, 2019. évi terveiről
Előadó: Völfinger Béla polgármester
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról
Előadó: Völfinger Béla polgármester
3./ Közmeghallgatás
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket ismertette. Kérte a jelenlevők véleményét.
Hozzászólások:
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy el kell gondolkodni azon, hogy a régi óvoda épülettel
mit kezdjenek. Ha nem gondozzák, elindul az enyészet útján.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy amíg nincs konkrét terv a volt óvoda épülete
hasznosítására, fűtik aprítékkal, szellőztetik, az állaga megóvására törekednek. 70 évig nem
tudták felújítani. Olyan hasznosítási célt kell találni, melyre pályázati támogatást lehet igényelni.
Komoly tőke szükséges a felújításához. Az épület a falu épített és kulturális öröksége is, meg kell
tehát őrizni, elkótyavetyélni nem akarja.
Üveges István érdeklődő lakos kérdezte, hogy bank automatát lehetne-e telepíteni a faluban?
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy az egyik szomszédos községben havi
120 ezer Ft-ot fizet az önkormányzat a biztonsági szolgálatnak, hogy a bank üzemeltesse az
automatát.
Süle Kálmán érdeklődő lakos köszöntött e falugyűlés résztvevőit. Elmondta, hogy 36 éve lakik a
községben. Figyelemmel kísérte a falu fejlődését, polgármesterként részese is volt.
Korábban Pápateszér kulturális központ volt. Az általános iskola tanulólétszáma 2000. évben 263
fő volt, jelenleg 100 fő körül van. Ne bolygassák, mi miért történt. A rendszerváltás utáni 8-10
évben kezdődött el a fejlődés. Jó a kapcsolata a lakossággal, sokat beszélgetnek. Elismerően
szólnak a fejlődésről, különösen, ami 2014 óta történik. Korábban kevés volt a pályázati
lehetőség. Belátja, hogy fiatal embereknek kell vezetni egy települést, ők mernek vállalkozni.
Szépen halad a falu a fejlődés útján. Csak tervek és pénz kell.
A falu lakossága elégedett a mostani vezetéssel, bízik abban, hogy folytatódhat ebben az
összetételben a 2019. évi választások után is. A lehetőség megvan a fejlődésre.
Kérdezte, hogy mi a terv a régi óvoda épületével? Gondoltak-e arra, hogy a háziorvos
nyugdíjasként dolgozik, tudnak-e az utánpótlásról gondoskodni? Az orvosi lakást fel kell újítani.
12-14 éve nem volt a kapuja lefestve. Rendet kellene tenni a környezetében is. Életek múlhatnak
azon, ha nincs helyben orvos. Erre is kell időt és pénzt szánni. Összegezte: szépen fejlődik a
község, rossz indulattal sem lehet ezt megcáfolni. Megköszönte a polgármesternek és a
képviselőknek a munkáját, további sikereket kívánt, majd jókívánságait fejezte ki a közelgő
ünnep alkalmából.
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Völfinger Béla polgármester válaszában megköszönte az elismerést. Elmondta, hogy a régi
óvoda hasznosítására még nincs kész terv, ötletelés folyik, több tízmillió Ft-ra lenne szükség a
rendbetételére. Keresik a pályázati forrást rá.
A volt orvosi rendelő és a szolgálati lakás valóban nagyon elhanyagolt állapotban van. Négy éve
megkereste a doktor urat, hogy megbeszéljék a felújítást. Azt válaszolta, hogy eddig senki nem
foglalkozott a lakással, most se foglalkozzanak vele. Az épületet kívülről karbantartják. Olyan
állapotban van, hogy 20-25 millió Ft felújítási forrást igényel.
A Magyar falu programban várhatóan lehet szolgálati lakások felújítására pályázni. Szolgálati
lakásokban nem bővelkednek. Sok a vidékről bejáró dolgozó, 5-10 éven belül komoly
nehézséget jelent a szolgálati lakások hiánya. Helyből nem tudnak munkaerőt biztosítani.
Önerőből nem tudják megoldani a problémát.
Fódi Lászlóné érdeklődő lakos köszönetet mondott az új óvodáért. Kérdezte, hogy van-e tervben
játszótér létesítése? Javasolta, hogy a vásártéren alakítsák ki. A fiatal anyukákat összehozná,
alakulhatna valami, segítségére lehetnének az önkormányzatnak is.
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy több funkciót is betölt a vásártér. Felnőtt
játszótér pályázat elbírálás alatt áll, amit szintén a vásártérre terveznek. A vásártér áramellátását
is meg kell oldani, és megfelelő vizesblokkot kell kialakítani. A lovas pályát úgy alakították ki,
hogy árnyékot adjanak a fák. Az új óvodába sikerült játszóteret létesíteni, a régi óvoda udvaráról
áttelepítik az ott levő játékokat. Újra kell minősíttetni a játékokat és bekeríteni. Ha lesz villany,
térfigyelő kamerákat szereltetnek fel a biztonság érdekében.
A lehetősége megvan a játszótér kialakításának. Ha bármilyen pályázati felhívás megjelenik,
azon indulnak.
A négy szederfa környékén bringás pihenőhely lesz, asztalokkal, padokkal, nyomós ivókúttal.
Terve az, hogy olyan találkozási pont legyen a vásártér,ahol más minőségű kapcsolatokat tudnak
kialakítani.
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy 4 évvel ezelőtt a képviselő-testület elindult egy közös
gondolkodás útján. Látszik is az eredménye. Az előző ciklusokban úgy gazdálkodtak, hogy a
pályázatokhoz az önerőt a meglevő vagyon eladásából biztosították. Korábban a pedagógusok
80-90 %-a itt lakott a faluban. Most nagyrészük vidékről jár ide. Lakást kell biztosítani a
letelepedni szándékozóknak.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy közösségépítő rendezvények tartásával is
igyekeznek erősíteni a faluhoz való kötődést. Hiányoznak a színjátszó, néptánc, vöröskereszt,
polgárőrség közösségei. Megszűntek, mert nem voltak a helyükön kezelve. A kisebb
településeken még van közösségi élet. A sportegyesületet is a szétesés fenyegette, de sikerült
megmenteni. A polgárőr egyesület bejegyzett, de nem működik. Hiányzik az önkéntes munka,
ami összehozná az embereket.
A lakosságszám jelenleg 1230 fő, korábban 2000 fő is volt. 70-100 db házban csak egy személy
lakik. A lakosok száma csökken. Az elmúlt évtizedekben sem tudták megtartani az
értelmiségieket, a fiatalokat. Ide kellene vonzani őket. Bízik az új „falusi CSOK”-ban.
Az önkormányzat vásárolt ingatlanokat. Szándék, akarat és pénz kell a minőségi fejlődéshez.
Felhívta a figyelmet a 2018. december 22-i Élő Betlehem előadásra. Reményét fejezte ki, hogy
mindenki sajátjának érzi a rendezvényt. Kérte, támogassák lehetőségeik szerint. Köszönetet
mondott a támogatásokért, hozzájárulásokért. Megköszönte a résztvevők megjelenését.
Kérte a beszámoló és tájékoztató tudomásul vételét.
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A Képviselő-testület és a falugyűlés résztvevői az elhangzott beszámolót és tájékoztatót
tudomásul vették.
4./ Szolgáltatási díjak megállapítása
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 kérte a határozati javaslat elfogadását, a testület döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
186/2018. (XII. 12.) határozat
PÁPATESZÉR község Önkormányzat Képviselő-testülete
az árok- és járda kaszálás, tisztántartás, hóeltakarítás
szolgáltatások díját 20 %-kal megemelte, melyek mértéke
2019. január 1-jétől 12 Ft/m2.
5./ Vegyes ügyek
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Gazdag Józsefné felajánlotta
ingatlanát megvételre. 200 ezer Ft-ot ajánlott érte. Amennyiben a képviselő-testület egyetért,
tárgyal vele az adás-vételről. A községháza szomszédjában levő Kovács ház megvásárlására is
tárgyalásokat folytatott. A rendőr szolgálati lakás eladási árából lenne rá fedezet. A tárgyalások
eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatja.
A javaslatokkal a képviselők egyetértettek.
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy közösségi eszközbeszerzésre
pályáznak a templom hangosítására.
A ’48-as emlékmű fellobogózására árajánlatot kért.
Bemutatta az új óvoda épületre kerülő felirat logóját.
A könyvtárban a festési munkák befejeződtek, a parketta csiszolása van hátra. 400 ezer Ft értékű
új bútort biztosított a pápai Jókai Könyvtár. A 3 db ajtó cseréje is megtörtént.
Megkérdezte a képviselőket, van-e hozzászólásuk, javaslatuk bármilyen témában.
Horváth József alpolgármester javasolta, hogy ismerjék el Völfinger Béla polgármester 2018. évi
munkáját 1 havi illetményének megfelelő összegű jutalommal.
Fehér Mária címzetes főjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdésében foglaltakról: „A képviselő-testület
határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett
munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert
megillető illetmény vagy tiszteletdíj hathavi összegét.”
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Völfinger Béla polgármester 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
Völfinger Béla polgármestert. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
következő határozatát:

tartózkodással meghozta a

187/2018. (XII. 12.) határozat
PÁPATESZÉR község Önkormányzat Képviselő-testülete
személyes érintettség miatt – nem zárja ki
Völfinger Béla polgármestert
a
- polgármester
jutalmazása - döntéshozatalból.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
következő határozatát:

tartózkodással meghozta a

188/2018. (XII. 12.) határozat
PÁPATESZÉR község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy Völfinger Béla polgármestert 2018. évben
végzett eredményes munkája elismeréséül bruttó 398.900.Ft/hó illetményének 1 (egy) havi összegével megegyező
jutalomban részesíti.
A jutalom kifizetésének fedezete a tárgyévi költségvetésben
rendelkezésre áll.
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Völfinger Béla
polgármesternek Pápateszér községért végzett eredményes
munkájáért.
Felkéri a jegyzőt, hogy a jutalom kifizetésére intézkedjék.
Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Mária
címzetes főjegyző

Völfinger Béla polgármester nyilatkozott, hogy a jutalmat köszönettel elfogadja.
Megkérdezte, hogy van-e más hozzászólás, javaslat a képviselők részéről.
Hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20 órakor bezárta, a tanácskozást zárt
ülésen folytatja.
K. m. f.
Fehér Mária
címzetes főjegyző

2018. 12.12.

Völfinger Béla
polgármester

5/5. oldal.

