Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Szám: IV. 2-9/2020.

Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. augusztus 12-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
Esztergominé Major Tímea képviselő
Bolla József képviselő
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző
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./ Gazdasági program 2020-2024
Előadó: Völfinger Béla polgármester
2./ Beiskolázási támogatások
Előadó: Völfinger Béla polgármester
3./ Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Előadó: Völfinger Béla polgármester
4./ Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra
Előadó: Völfinger Béla polgármester
5./ Pápateszér 1065 és 1108 hrsz-ú ingatlanok vétele, 1105 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Előadó: Völfinger Béla polgármester
6./ Tájékoztató a START 2020 Közmunkaprogramról
Előadó: Völfinger Béla polgármester
7./ Magyar Falu Program pályázatai
Előadó: Völfinger Béla polgármester
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8./ Pápateszéri Sportegyesület beszámolója
Előadó: Völfinger Béla SE elnök
9./ Vegyes ügyek
Z á r t ülésen:
1./ Települési támogatási kérelmek
Előadó: Völfinger Béla polgármester
2./ Köztemetés elrendelése
Előadó: Völfinger Béla polgármester

N a p i r e n d tárgyalása:
1./ Gazdasági program 2020-2024
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt Gazdasági program tervezetet ismertette. Elmondta, hogy az
előző ciklusra készült Gazdasági programban foglalt célok és feladatok nagy részét
teljesítették. Jól sikerült a vagyonért vagyont elv megvalósítása. Kérte a képviselők
véleményét.
Hozzászólások:
Polauf Gyula képviselő elmondta, hogy a közöny megszüntetésén kell dolgozniuk.
Negyedévente össze kellene hívni egy fórumra a kreatív embereket. Ötlettárként
dolgozhatnának.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hoy már több ilyen fórumon is részt vett. Falufejlesztő
társaságként működik, az aktív embereket tömöríti, akik hajlandóak az idejüket rááldozni.
Már 3-4 évvel ezelőtt is gondolkodott ezen. Ha lenne olyan ember, aki mentorálná a
társaságot, működhetne. A falu facebook oldala erős, kölcsönös tájékoztatásra szolgál.
A falu lenne értékesebb, az ingatlanárak emelkednének, vonzóvá válna az értékes emberek
számára. Örvendetes, hogy a fiatalabb generáció erősödött. 2-3 éve elkezdődött a
„beköltözés”a faluba. Ez lehetőséget hoz a községnek. Az óvodafejlesztést és bölcsőde építést
indokolttá teszi.
Milinszki Tibor képviselő felhívta a figyelmet, hogy a kisebbség beköltözésével is foglalkozni
kell, mert ezáltal elértéktelenednek az ingatlanok.
Völfinger Béla polgármester elmondta, arra kell törekedni, hogy ne vegyék meg olyanok az
ingatlanokat, akik a szomszédos ingatlanok árát csökkentik életmódjukkal, viselkedésükkel,
közösségellenes magatartásukkal. Próbáljanak meg idehozni vevőket az üres álló házakra. Az
önkormányzatnak arra nincs lehetősége, hogy megvásárolja. Olyan helyzetbe kell hozni a
falut, hogy vonzó legyen.
Bolla József képviselő véleménye az, aki rákölti a milliókat a házára, be fog tudni illeszkedni
a faluközösségbe.
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Milinszki Tibor képviselő elmondta, olyan szintű beköltözést várnának, akik
zökkenőmentesen beilleszkednek, kulturális kötődést találnak. Elindult ez a folyamat, az
intézmények fejlődnek. Szolgálati lakásokat kell kialakítani.
Völfinger Béla polgármester azt szeretné, ha a hiányszakmák képviselői költöznének a faluba.
A község fejlesztési igénye 1,5 milliárd Ft. Ez azt jelenti, hogy ami most van, azt fenntartható
állapotba tegyék. Minden lehetőséget meg kell ragadni a fejlesztésre, ami erőn felüli munkát
kíván. A fejlődés elindult. Az óvodai gyermeklétszám növekedése indokolja az óvodabővítést,
a majdani bölcsőde kialakítását, a pályázati lehetőségre még 3 évig kell várni.
Javasolta a gazdasági program elfogadását. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

28/2020. (VIII. 12.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Gazdasági programját 2020-2024 évekre a mellékletben
foglaltak szerint elfogadta.

2./ Beiskolázási támogatások
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester kérte, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
29/2020. (VIII. 12.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2020. évi beiskolázási támogatás mértékét a pápateszéri
lakóhelyű tanulók részére az alábbiakban állapítja meg:
a.)
b.)
c.)
d.)

óvodások 5.000 Ft
általános iskolás tanulók: 10.000,-Ft
középiskolás tanulók: 15.000,-Ft
felsőfokú tanulmányokat folytató: 30.000,-Ft.
(nappali tagozatos, első diplomát szerző)
Felkérte a polgármestert, hogy a támogatások kifizetésére intézkedjék.

Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős. Völfinger Béla
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polgármester
3./ Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester kérte, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
30/2020. (VIII. 12.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.
Rendezvénysátor beszerzése: 800.386 Ft + 216.104 Ft ÁFA = 1.016.490 Ft
Igényelt támogatás:
600.290 Ft
Vállalt önrész:
200.096 Ft
Az önkormányzat ÁFA levonási joggal rendelkezik a költségvetési támogatás
tekintetében.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására intézkedjék.
Határidő: 2020. augusztus 24.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

4./ Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt pályázati felhívást ismertette. Kérte a képviselők
véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a pályázatot nyújtsák be. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
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31/2020. (VIII. 12.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3.
melléklet 1.8. pont szerinti „2020. évi települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó támogatására”.
A pályázati kiírás alapján igényét benyújtja 140 erdei m3
kemény-lombos tűzifa mennyiségre.
A képviselő-testület 2020. évi költségvetésében a 140 m3
szociális célú tűzifavásárlás céljára benyújtott igényéhez
177.800 Ft önrészt biztosít.
A képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására
intézkedjék.
Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

5./ Pápateszér 1065 és 1108 hrsz-ú ingatlanok vétele, 1105 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó ismertette a Nemzeti Földügyi Központ Vagyongazdálkodási Osztály NFK005611/010/2020. számú levelét, melyben nyilatkozatot kér a Képviselő-testülettől a
Pápateszér zártkert 1065 és 1108 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséhez kapcsolódóan. A levél a
jegyzőkönyv melléklete.
Javasolta, hogy nyilatkozzon a képviselő-testület az NFK által megállapított vételárak
elfogadásáról. Kérte a képviselő-testület döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
32/2020. (VIII. 12.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Nemzeti
Földügyi Központ által megállapított vételárat a következők szerint elfogadja:
Település

Hrsz. Alrészlet Művelési
M.Á.
M.Á. M.A. Ajánlati
jele
ág
tulajdoni területe kat.
ár (Ft)
hányada
(ha)
jöv.
(AK)
a
szőlő
Pápateszér zártkert 1065
4/28
0,0550 1,04
30.000
b
erdő
1108
szőlő
5/40
0,0377 0,91
18.881
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Felkéri a polgármestert, hogy a nyilatkozatot a Nemzeti Földügyi Központ
Vagyongazdálkodási Főosztályának küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

Előadó ismertette Szautner Balázs 8556 Pápateszér, Farkas hegy 12/C sz. lakos és Csizmadia
Éva 9024 Győr, Kovács Margit u. 9. sz. 6/2. sz. lakos vételi kérelmét a Pápateszér, Fényes
hegy 1105 hrsz-ú, rét, erdő művelési ágú, 3082 m2 területű ingatlanra. Az értékbecslést
elvégeztette. Kérte a képviselők véleményét.
H o z z á s z ó l á s o k:
Horváth József alpolgármester 250-300 ezer Ft eladási árat javasolt.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy az elmúlt években is igyekeztek szem előtt
tartani a „vagyonért vagyont” alapelvet. Továbbra is próbálnak ingatlanokat vásárolni a
Fényes hegyben, a Gazdasági programban felsorolt indokok céljából.
Bolla József képviselő felhívta a figyelmet, hogy a föld nem pótolható, elfogy. A föld érték.
Milinszki Tibor képviselő 300 ezer Ft-ot javasol eladási árnak.
Bolla József képviselő kérdezte, ha a vevő nem fogadja el az eladási árat, meghirdetik
eladásra?
Völfinger Béla polgármester reálisnak tartja a 300 ezer Ft-os eladási árat. Ha elállnak vételi
szándékuktól, meghirdetik eladásra. Kérte a testület döntését.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

33/2020. (VIII. 12.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a tulajdonában levő, Pápateszér 1105 hrsz-ú rét, erdő
művelési ágú 3082 m2 területű zártkerti ingatlant 300.000
Ft azaz Háromszázezer forintért értékesíti
Szautner Balázs 8556 Pápateszér, Farkas hegy 12/C sz. és
Csizmadia Éva 9024 Győr, Kovács Margit u. 9. sz. 6/2. sz.
lakosnak.
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés
aláírására.
Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester
2020.08. 12.
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6./ Tájékoztató a START 2020 Közmunkaprogramról
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt szociális és mezőgazdasági START munkaprogramokat
ismertette.
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.

7./ Magyar Falu Program pályázatai
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a Magyar Falu Program keretében benyújtott és benyújtásra tervezett pályázatokról
tájékoztatta a képviselő-testületet:
- Szolgálati lakás kialakítása Pápateszéren projekt keretében a Pápateszér, Petőfi u. 15.
sz. alatti ingatlanon, 29.909.749 Ft költségvetéssel. A pályázat elbírálásra vár.
- Temető fejlesztése projektre 5 millió Ft-ig lehet pályázni. Ezért a tető felújítására
tervezi a támogatási kérelmet benyújtani.
- Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása projekt keretében a Petőfi u. 1. sz.
alatti 74 hrsz-ú ingatlan megvásárlását tervezi.
- Faluházak felújítása projektben a közös hivatal info- és telekommunikációs hálózat
korszerűsítésére kért árajánlatokat.
- Óvodaépületek felújítása projektre az óvoda épülethez kapcsolódó napelem bővítésre
nyújtanak be pályázatot.
- Az általános iskola épület és tornaterem felújítására a tankerület pályázhat, melyre
kérte a tankerületet, melyhez felajánlotta a segítségét.
A már elbírált pályázatok:
- Járdaépítés, felújítás Kossuth u. 1-49. házszámig 3.249.978 Ft támogatás, melynek
feltétele, hogy közösségi munkával valósuljon meg.
- Orvosi eszköz beszerzése pályázaton 2.990 ezer Ft támogatás fogorvosi
kezelőegységre.
8./ Pápateszéri Sportegyesület beszámolója
Előadó: Völfinger Béla SE elnök
Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy személyi feltételek hiányában nem tud a
labdarúgó bajnokságban részt venni Pápateszér csapata. A nevezést beadták a 2020/21.
bajnokságra, de nem áll rendelkezésre kellő számú játékos.
Elmondta, hogy 2017-ben azért vállalta el az elnöki tisztséget, mert nem volt rá jelentkező.
60 főt hívott össze gyűlésre, abból 8 fő jött el. A játékosok és az edző, valamint a játékosok
egymás közötti ellentétek voltak ennek az okai. Az egykori sérelmeken nem jutottak túl.
Átigazoltak a környező településekre a labdarúgók. A TAO pályázatok segítségével
megindult a technikai feltételek megteremtése, fejlesztése. A pályázatok elbírálásánál
figyelembe veszik a csapatok fegyelmi helyzetét, ami Pápateszéren nem volt kedvező. 2020ra a TAO pályázaton kisbusz beszerzését tervezte. Az öltöző, játéktér, biztonság, pálya
öntözése, öltöző fűtése, zuhanyzók kialakítására elkészült a pályázat.
A bajnokságra nevezési határidő utolsó napján 4 játékos jelezte, hogy aláírási pénzért (80-100
ezer Ft) maradnának. Idáig tartott a futball Pápateszéren. Átigazoltak Vanyola, Csót,
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Veszprémvarsány csapataihoz. Beverték az utolsó szöget a sportegyesület koporsójába.
Játékos nélkül nem lehet játszani. Sorsolás előtt visszavonták a nevezést. 50-500 ezer Ft
büntetés várható. A pályázat sorsa is megpecsételődött.
2017-ben nemcsak elnököt, hanem 5 tagú vezetőséget is választottak, melynek tagjai nem
látták el vállalt feladataikat. Bolla József, Pekker Krisztián és Kolompár György álltak,
dolgoztak a csapat mellett. Gond volt minden, a csapat körül felmerülő munka elvégzése, pl. a
pályabelépők szedése is.
Személyesen intézte a napi feladatokat, pályázatokat. 2017-ben műfüves pálya létesült,
fűnyíró traktort vásároltak, 2018-ban labdafogó hálót, fűnyírót. Minden évben ruházatot
kaptak a játékosok. A fiataloknak (U7, 9, 11) teljes felszerelést vettek, amelyet az őszi
idényben kapnak meg.
Rengeteg igény merült fel a játékosok részéről. A felelősséget nem vállalták. Ha valaki
összeszedi a csapatot, nyitott a további feladatokra. Nem kíván tovább megalázkodni 17 éves
játékosok előtt, könyörögni nekik, hogy játszanak.
Az U 7, 9, 11 csapatokban lát lehetőséget, ha megfelelő edző mellé kerülnek. Őket kell a falu
iránti szeretetre nevelni. Pénzért nem lehet a falu szeretetét elvárni.
Utólag már bánja a befektetett energiát. Az eddig kialakított infrastruktúrát meg kell őrizni.
Ha üresen áll, nem használják az öltözőt, gond lesz vele.
A labda ott pattog azoknál a játékosoknál, akik idegenben fociznak. Legyenek büszkék, hogy
idegen mezt húznak magukra.
Ez a folyamat 10 éve kezdődött el, nem volt, aki összefogja a csapatot. Lendületből ment pár
évig, és idejutottak. Szomorú történet ez a falu életében. A szurkolók sem voltak hajlandóak
tenni, a játékosok megfelelő hozzáállása is hiányzott. A vezetőségi tagok közül 2 fő jött el a
megbeszélésre. A közöny a jellemző. Ez a neveltetésükre vezethető vissza.
Az önkormányzat 3 év alatt nem tudott 10-20-30 millió Ft-ot a labdarúgásra költeni.
Az egyesületet nem szüntetik meg, hisz a lovas szakosztály működik, illetve az utánpótlás
csapatokat U7, 9, 11, 13 cspatokat nevezték.
Bolla József képviselő kérdezte, miért nem változtatott a vezetőségen?
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy tavaly augusztus elején kérte, segítsenek a csapat
körül, erre senki nem jelentkezett, szeptemberben javasolták a játékosok, cseréljék le az edzőt.
Októberben nem mentek el a meccsre. Nem akart hátba szúrni olyan embert, aki szívvellélekkel állt a csapat mellett.
A játékosok magatartásával, hozzáállásával van a gond.
Esztergominé Major Tímea képviselő kérte, hogy az U7,9,11 csapatok edzéseiről,
mérkőzéseiről tájékoztassák az iskolát, hadd tudják előre, hogy melyik gyereknek mikor és
hova kell mennie. A szülőnek engedélyeznie kell az iskola elhagyását.
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a játékosok névsorát és a mérkőzések
idejét megküldi az iskolának.
Bolla József képviselő elmondta, hogy nem érdemelte meg a falu, hogy ott legyen a csapat
mellett.
Polauf Gyula képviselő elmondta, hogy tőle a foci távol áll. Véleménye szerint lelkesedésből
kellett volna játszania a csapat tagjainak, nem aláírás pénzeket követelni. Nincs akkora
profizmus bennük, hogy máshol játszanak. A rendszerrel van a baj. A hazafiságra neveléssel
is gond van.
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Horváth József alpolgármester elmondta, hogy az ő idejében olyan volt az öltöző, amilyen,
nem törődtek vele, mert szerettek focizni. Akkor megvolt a csapat.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy akkor meg sem fordult a fejükben, hogy más
faluban játszanak.
Milinszki Tibor képviselő véleménye az, hogy 1-2 év múlva valaki megszervezi majd.
Optimista e tekintetben. Megfelelő emberek kellenek hozzá.
Bolla József képviselő elmondta, hogy ifi csapat nélkül nem ad támogatást az MLSZ.
Völfinger Béla polgármester szerint rádöbbennek majd a játékosok, hogy miattuk nincs
labdarúgás. Szeretné, ha lenne futball Pápateszéren. Azért állt 2017-ben a sportegyesület
mellé, mert támogatás, pályázat nélkül esély sem lett volna a focit megtartani. Az
önkormányzat 70 emberre (szurkolók) ráköltötte a pályázati önrészt.
Milinszki Tibor képviselő véleménye szerint nehéz lesz ebből a gödörből kijutni. A lovassport
drágább, mint a foci.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy az elmúlt 3 évben a lovas sportpálya építése
folyt, munkaerővel, üzemanyaggal. A szülők szponzorálják a gyermekek lovassportját.
Polauf Gyula képviselő szerint nem elveszett a lovas pályára fordított pénz. Szervezhet az
egyesület díjugrató versenyeket.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a futballpálya ott marad, focizhat, aki akar. A
Ráczakóba kispályát tervez, ez is része volt az ezévi pályázatnak, amely most a jétékosok
hozzáállása miatt meghiúsult.

9./ Vegyes ügyek
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy
- COVID vírussal fertőződött meg a családgondozó és családja, ezért pápateszéri
családokat helyeztek megfigyelés alá. Fertőzött pápateszéri lakosról nincs
tudomásuk.
- A Markovics János és Jókai utca sarkán levő nagyrészt önkormányzati tulajdonban
levő területen (1,5 ha) helyi őshonos erdő telepítésre 3.200 ezer Ft támogatást
kaptak. 2020. március 31-ig kell beültetni. Használhatnak e célra helyi csemetéket,
cserjéket is. A későbbiekben egy ráépülő támogatás keretében madármegfigyelő,
erdei tornapálya, vizes élőhely valósul meg.
Völfinger Béla polgármester megkérdezte, hogy a képviselőknek egyéb hozzászólása,
javaslata van-e?
Hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
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Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 22,12 órakor bezárta, a tanácskozást
zárt ülésen folytatja.

K. m. f.

Fehér Mária
címzetes főjegyző
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