Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Szám: IV. 2-11/2020.

Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. szeptember 9-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
Bolla József képviselő
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző
Távol maradt: Esztergominé Major Tímea képviselő

Völfinger Béla 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:
Napirend
1./ V21 víziközmű-rendszer 2020-2035. időtávra szóló gördülő fejlesztési terv megtárgyalása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
2./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási megállapodásának
módosítása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
3./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról
szóló önkormányzati rendelet megalkotásához hozzájárulás
Előadó: Völfinger Béla polgármester
4./ Helyi rendelet alkotása a közművelődésről
Előadó: Völfinger Béla polgármester
5./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2021. évi pályázati fordulójához
Előadó: Völfinger Béla polgármester
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6./ Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
7./ Vegyes ügyek

N a p i r e n d tárgyalása:
1./ V21 víziközmű-rendszer 2020-2035. időtávra szóló gördülő fejlesztési terv megtárgyalása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
36/2020. (IX. 9.) határozat
1. PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 20212035. időtávra szóló V21 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési
tervet megtárgyalta.
a) A Képviselő-testület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és
Csatornamű Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett víziközművek
és vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével.
b) A Képviselő-testület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. bérletiüzemeltetési szerződés alapján üzemeltett víziközművek és vagyonelemek
előterjesztés szerinti beruházási tervét.
c) A b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott fejlesztések,
pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkori
éves költségvetésében biztosítja.
2. A Képviselő-testület a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét a Pápai Víz- és
Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a gördülő
fejlesztési tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz.
Határidő: azonnal
Felelős: Völfinger Béla
polgármester
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2./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási megállapodásának
módosítása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület
döntését.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
37/2020. (IX. 9.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó
Társulása Társulási Megállapodásának 21.
módosítását, valamint azt egységes szerkezetben
az előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulás
Elnökét, hogy a Társulási megállapodás
törzskönyvi átvezetése kapcsán a technikai jellegű
módosításokat saját hatáskörben végrehajtsa.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
erről a Társulás Elnökét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

3./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról
szóló önkormányzati rendelet megalkotásához hozzájárulás
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
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38/2020. (IX. 9.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok
Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 17/2020.
(VIII. 26.) határozatával jóváhagyott, a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által
fenntartott a személyes gondoskodást nyújtó szociális
és gyermekjóléti ellátásokról és a fizetendő térítési
díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával
egyetért.
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Társulást
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős. Völfinger Béla
polgármester

4./ Helyi rendelet alkotása a közművelődésről
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást ismertette.
Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta a rendelettervezet elfogadását. Kérte a testület döntését.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletét:
6/2020. (IX. 23.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a közművelődésről a mellékelt rendeletet alkotja.

5./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2021. évi pályázati fordulójához
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt csatlakozási nyilatkozat tartalmát ismertette. Kérte a
képviselők véleményét.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a nyilatkozatot fogadják el. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
39/2020. (IX. 25.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a
Önkormányzati Ösztöndíj-rendszer 2020. évi pályázati fordulójának Általános
szerződési feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok
kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a
pályázatokról hozott döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. Nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a
pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott
nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló önkormányzati döntésről a
Csatlakozási nyilatkozatot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg.
Határidő: 2020. október 1.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

6./ Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy A Magyar Falu Programban sikeresen pályáztak,
99.653.520 Ft támogatást nyertek. Pápateszéren egy új egészségügyi központ épülhet meg az
elkövetkező évben! Ez egy óriási, a falu jövőjét pozitívan befolyásoló fejlesztés lesz! Ez a
harmadik nagyobb középület lesz a sorban. A projekt elindításához megkezdték az előkészítő
munkákat. A beruházás megvalósíthatóságához közbeszerzés szükséges.
Ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt közbeszerzési terv tervezetét. Javasolta a 2020. évi
közbeszerzési terv elfogadását. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
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40/2020. (IX. 25.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. évi Közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadta.
7./ Vegyes ügyek
Polauf Gyula képviselő javasolta, hogy a 2020. évi költségvetésben tervezettek szerint
állapítsa meg a képviselő-testület Völfinger Béla polgármester jutalmát.
Fehér Mária címzetes főjegyző a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/H. § (1) bekezdése alapján „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.”
Völfinger Béla polgármester bejelentette személyes érintettségét, kérte, hogy a képviselőtestület 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatát:

41/2020. (IX. 9.) határozat
PÁPATESZÉR község Önkormányzat Képviselő-testülete
- személyes érintettség miatt – nem zárja ki
Völfinger Béla polgármestert a - polgármester
jutalmazása - döntéshozatalból.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatát:

42/2020. (IX. 9.) határozat
PÁPATESZÉR község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy Völfinger Béla polgármestert az
elmúlt időszakban végzett eredményes munkája
elismeréséül bruttó 398.900.-Ft/hó illetményének 6 (hat)
havi összegével megegyező jutalomban részesíti.
A jutalom kifizetésének fedezete a tárgyévi
költségvetésben rendelkezésre áll.
Felkéri a jegyzőt, hogy a jutalom kifizetésére
intézkedjék.
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Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Mária
címzetes főjegyző

Milinszki Tibor képviselő javasolta, hogy a következő testületi ülést tartsák a könyvtárban.
Völfinger Béla polgármester véleménye az, hogy a könyvtáron kívül tekintse meg a testület az
orvosi rendelőt, fogorvosi rendelőt, régi óvodát, művelődési házat, tejautomatát, volt orvosi
rendelőt és szolgálati lakást.
Az egyedi szennyvíztisztítási pályázat beadási határideje közeleg, 2020. szeptember vége.Nem
kaptak biztató választ csatorna pályázati lehetőségre.
Milinszki Tibor képviselő szerint a korábban tervezett csatorna beruházásra begyűjtött pénzt
nem kamatostól kapták vissza, azt valaki használta.
Völfinger Béla polgármester elmondta,
ingatlantulajdonosok, azt visszakapták.

hogy

LTP-ben

gyűjtötték

a

pénzt

az

Horváth József alpolgármester elmondta, hogy a csatorna társulat költségeit (bank, könyvelő)
az önkormányzatok viselték.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy Nyugat-Európában 25-30 éves működik a most
pályázni kívánt megoldás. Ha nyer a pályázat, fél év múlva már újabb igények jelentkeznek,
melyekre munkaidőt kell ráfordítani, új TSZP-t készíttetni, ezek milliós összeget jelentenek.
Bolla József képviselő kérdezte, ha nem lesz újabb pályázati kiírás, hogy tudják megoldani a
csatlakozást, akik most lemaradnak?
Völfinger Béla polgármester véleménye szerint biztos lesz pályázat a következő uniós
ciklusban, de konkrétan még nem ismert.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy Pápateszér Jövőjéért Alapítvány újra egy sikeres pályázatot
tudhat maga mögött: nagyteljesítményű magas gazvágóra egy Sherpa 940 Xl tipusú gép. A
gép megérkezett, a műszaki átadása megtörtént.
A falu fejlesztésének egy eddig kiaknázatlan lehetősége a társadalmi, közösségi, önkéntes
munka megszervezése. Rengeteg kisebb-nagyobb munka van, melyet ha el tudnának végezni,
akkor az itt élők élete lenne könnyebb, kényelmesebb. Az a környezet lenne még szebb, ahol
élnek. Az elmúlt 5 évben sok mindent végeztek el önerőből. Ehhez igyekeztek megteremteni a
hátteret gépek, eszközök beszerzésével. Nem vártak arra, hogy az állam erre vagy arra majd
pénzt adjon. Dolgoztak. Ezektől Pápateszér szebb és élhetőbb lett. Szerencsére sikerült ehhez
összerakni egy jó csapatot. Több alkalmazott is szívügyének érzi a falu sorsát, és nemcsak
munkahelynek tekinti az önkormányzatot. Velük lehet igazán dolgozni, eredményeket elérni!
Ezt a kört szeretné bővíteni. Cél: a falu azon lakosainak mozgósítása, akik hajlandóak is tenni
a községünkért, nemcsak elvárásokat, kritikát tudnak megfogalmazni, a közöny, a
közömbösség megtörése, a jószándékú emberek összefogása.
Ennek eredménye egy nagy és sokoldalú fejlődés lehetne, és jelentős mértékű
közösségépítést, a faluhoz való tartozást, kötődést tudnának elérni.
Többször kaptak felajánlásokat magánemberektől és vállalkozóktól egyaránt egy-egy munka
elvégzésére. Ezzel nagyon sokat tudtak spórolni, illetve olyan feladatokat elvégezni, amire
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nem lenne kapacitásuk. A következő munkákhoz szeretné, ha lennének jelentkezők, melyhez
az anyagot biztosítják:
1.) Az általános iskola udvarán a tornaterem előtti udvari bejárat előtt egy kb. 40
négyzetméteres térkövezést, a hátsó udvarban szegélyezést szeretnék elkészíteni, mely
elválasztja majd a füves és közlekedő utat egymástól.
Kialakítanak egy virágágyást az udvarban a tornaterem oldalán, ezt a pedagógusok és a
gyerekek tudják majd közösen művelni.
A plébánia kertjéből egy nagyobb füves részt kerítenek le, kerítést építenek, ezt Zoltán atyával
egyeztették. Így a gyermekeik nemcsak aszfalton, betonon tudják eltölteni az óraközi
szüneteket. Kerítés építésre (betonláb, alap, vezérdrót, drótháló) keresnek hozzáértő
embereket. Ezzel szeretnék ,,kutyamentessé" is tenni az iskolaudvart.
Szintén a plébánia kertjében egy csapadékvíz szikkasztó árkot építenek, mely az iskolai
épületekről lezúduló csapadékvíz nagy részét lesz hivatott elvezetni, és a plébánia kertjében
elszikkasztani. Ezzel mentesítik az emésztőgödröt a ráfolyó esővíztől.
2.) Csemete és cserjefélék ültetése a Markovics-Jókai u. között egy 1,5 ha- os területen,
melyet az ősszel valósítanak meg. Ez egy országos mintaprojekt lesz, ahol helyi őshonos
fákat, cserjéket ültetnek, visszaszorítva az invazív, nem őshonos növényeket pl. aranyvessző.
Igérvény van a sikeres telepítés és fenntartás esetén további támogatásra, fejlesztésre pl.
tanösvény, erdei tornapálya, madár megfigyelő kiépítésére. Ennek sikeressége nagyban függ a
lakossági részvételtől. Együttműködő partnereik a pályázatban WWF Magyarország és az
Éghajlatvédelmi Szövetség. Itt elsősorban fa- és cserjeültetésére keresünk a faluért, a jövőért
tenni akaró embereket! Ezt több időpontban szeretnék megvalósítani, első alkalommal 2020.
szeptember 27-én 14:00-tól várják a segítséget a vásártéren.
Javasolta, hogy írjanak ki pályázatot, hogy mi legyen a neve a 757 hrsz-ú területnek, ahol a
projekt megvalósul.
3.) Járdaépítés:
Az idei évben a Markovics János utcában az Árpád utca sarkától a Kossuth utca sarkáig, és a
Béke utca páratlan oldalán építenek járdát. A járdafelújításhoz szükséges anyagokat a Magyar
Falu Pályázaton elnyert támogatásból tudják megvásárolni. A pályázati kiírás feltételként írja
elő, hogy a járdafelújításnak a lakosság tevékeny részvételével kell megvalósulni.
Az elmúlt hónapban sikerült a templom barokk orgonáját felújítani: Dr. Bartal László
orgonaművész és Varga-Tóth Attila operaének segítségével megtörtént az orgona 400-nál is
több sípjának karbantartása, és újra hangolása. Így az orgona már régi pompájában szólalhat
meg a templomban.
A Plébánia a Vidékfejlesztési Program keretében „Közösségi célú eszközbeszerzés
támogatása” című VP6-19.2.1-77-4-17 kódszámú felhívásra benyújtott pályázatán hangosító
berendezést tud majd beszerezni 800 ezer forint értékben.
Polauf Gyula képviselő kérdezte, hogy milyen fákat lehet ültetni?
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy éger, nyár, fűz, nem nemes nyár,
hárs, tölgy. Elsők az országban, akinek sikerült a projektben résztvenni.
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy a csemeteültetéshez ért, szívesen segít benne.
Elegyes erdő lesz. A lakossági összefogáshoz reklám kell, a fiatalok figyelmébe kell ajánlani.
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Bolla József képviselő javasolta, hogy a családok, gyerekek körében kell népszerűsíteni a
programot.
Völfinger Béla polgármester szerint az elmúlt egy évben született gyermekeknek lehetne névre
szólóan fát ültetni.
Milinszki Tibor képviselő kérdezte, hogy keríteni kell-e?
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy bekerítik a területet, lábak vannak,
csak drótot kell venni.
Polauf Gyula képviselő kérdezte, hogy hány db fát lehet ültetni? Pápateszér utcavonalait meg
lehetne formázni a fákkal. Minden lakosnak lehetne 1-1 fája.
Milinszki Tibor képviselő véleménye az, aki ott lesz ültetni, az kapjon fát. A segítők nevét fel
kellene tüntetni. Javasolta, hogy 1000 db ültetésével induljanak el. A falu haszna ebből az lesz,
hogy nő a zöldterület, előtérbe kerül a természetvédelem és az ökoturizmus.
Völfinger Béla polgármester kérte a képviselők javaslatait, visszajelzéseit a faültetés
megszervezésére.
Kérte a képviselők szervező munkáját a karácsonyi csomagosztás előkészítésében is.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy Pápateszért egy 1295. április 12-i adománylevélben említik
először: „Fennena, Isten kegyelméből Magyarország királynéja hívének Lampért fia: Pál
ispánnak kegyelemmel teli üdvöt. Hűségednek elhatározván megparancsoljuk, hogy rögtön
miután jelen oklevelet kézhez vetted a Pápa mellett lévő Teszér nevű királynéi földünket
iktasd Márton ispánnak, legkedvesebb férjünk, a király úr alországbírójának, ha nincs
ellentmondó. Az ellentmondókat, ha lesznek, idézd meg elénk megfelelő határnapra. Kelt
Budán, Húsvét nyolcadát közvetlenül követő szerdán.”
Ez a 725 évvel ezelőtti esemény nyújt alkalmat a múltra való emlékezésre és emlékeztetésre.
A 725. Jubileumi évet Halász János országgyűlési képviselő nyitja meg 2020. szeptember 12én a Művelődési Házban tartott Közösség-Otthon-Haza előadásának keretében.
Dr. Schandl László Pápateszér díszpolgára vállalta az emlékév fővédnökségét.
A rendezvényt megtiszteli jelenlétével Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő úr is.
Kérte a képviselők részvételét.
A korábbi polgármester idejében ötletládát helyeztek el a községházán, itt gyűjtötték a
javaslatokat, ötleteket. A képviselőknek kérdőívet készített, melyet a mai ülésen megkaptak.
Várja kreatív ötleteiket.
A Markovics János utcában folyik a járdaépítés, a COOP bolt előtt a virágágyás készítése. A
Béke utca következik a járdaépítésben.
A tuja eladás folyamatos, 12 Ft/föld feletti cm áron.
Megkérdezte, hogy a képviselőknek egyéb hozzászólása, javaslata van-e?
További hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 22 órakor bezárta.
K. m. f.

Fehér Mária
címzetes főjegyző

Völfinger Béla
polgármester
polgármester
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