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Egy kis visszatekintés! Mi történt 2019-ben?
Lássuk nagyvonalakban, mit sikerült elérnünk Pápateszér fejlesztését, szépítését illetően.
Az új óvodánk környékén jelentős saját munkával építettünk járdát, parkosítottunk,
tereprendezési munkát hajtottunk végre az elbontott ház helyén. Az óvoda előtt megépült a
parkoló behajtó része. Itt kiemelném, hogy kétszer is társadalmi munkát hirdettünk meg az
óvoda előtti térkövezési munkákhoz és mindig volt segítség! Ezzel a munkával itt egy új, a
többi épülethez (templom, plébánia, iskola) méltó faluközpont épült meg. Az óvoda udvarának
parkosítását is elkezdtük. Tereprendezés, termőréteg elterítés, füvesítés munkáival
előkészítettük az udvart két másik pályázathoz. Az óvodában önkormányzati önerővel
(4.500.000,-Ft) megépült egy multifunkciós sportpálya, ezzel jelentős mértékben javultak a
gyermekeink sportolási lehetőségei.
Megépült a járda a Markovics utcában az autószerviz és az Árpád utca között.
A szerviz mellett a Vásártérnél önkormányzatunk által visszavásárolt telken egy kisebb sétány
jellegű járdaszakaszt építettünk. Az itt megépült járdák alapjai lesznek a Vásártér bejáratánál a
következő években kialakítandó parkosított területnek. A szervíz felőli oldalon az
önkormányzat Start közmunkaprogramjában nevelt örökzöldeket ültettük el, saját termelésű
mulccsal terítettük meg a növények alját.
A Tekse utca és a Petőfi utca között megépítettünk egy új járdaszakaszt, sétány jelleggel. A régi
balesetveszélyes híd egy új, biztonságos és tetszetős formában újult meg. Ezt a szakaszt is majd
parkosítjuk.
A Művelődési Ház udvarán jelentős tereprendezést végeztünk, ezzel kb.20 autó parkolására
alkalmas területet alakítottunk ki. Itt is az általunk nevelt örökzöldekkel parkosítottunk. A
színpad már balesetveszélyessé vált villamosságát kisebb részt pályázati forrásból (107.000,Ft), és nagyobb részt önerőből újítottuk fel. Teljesen saját munkával újjáépítettük a színpad
elejét, a lépcsőt felcsiszoltuk, és újra lakkoztuk a parkettát. Lecseréltük a színpad függönyeit.
A nagyterem parkettáját szintén felcsiszoltuk, lakkoztuk, az oldalsó falakon lambériás
burkolatot raktunk fel. A faipari munkákban sokat segített apósom, Ruip Lajos. Tevékeny
részvételével és irányításával a közfoglalkoztatottak és a főállású dolgozóinkkal tudtuk ezt a
munkát elvégezni, ezzel több, mint 1 millió forint feletti munkabért spóroltunk meg. Az
előtérben a bejáratnál lévő fémvázas, drótüveges, eléggé lehangoló állapotú, szétesett szélfogót
elbontottuk. Az előteret, lépcsőfeljárót vállalkozóval festettük ki. A felső szinten lévő könyvtár
bútorzatát a Pápai Jókai Könyvtár segítségével teljesen megújítottuk. A parkettát, világítást
saját munkával felújítottuk. Az épület minden felújított helyiségébe ledes izzókat,
világítótesteket szereltünk. Művelődési Házunk ezzel jelentősen megújult, méltó helyszínévé
vált rendezvényeinknek.
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4 db új buszvárót építettünk, szinte saját kivitelezésben, és nagyrészt bontott anyagok
felhasználásával.
5 fa hirdető táblát állítottunk fel a faluban, és az önkormányzati épület mellett egy zárható
hirdető táblát helyeztünk el.
Önkormányzatunk udvarát letérköveztük, ezzel ténylegesen akadálymentes lett a hátsó bejárat.
Ehhez javarészt bontott térkövet használtunk fel.
Vagyonért vagyon elve! Most már ötödik éve, hogy kisebb-nagyobb mértékben növeltük a falu
ingatlanvagyonát. Vásároltunk pályázati forrásból ingatlanokat a Fényes hegyen. Itt 2019
tavaszán egy elvadult bozótos területet rendbe raktuk és gyümölcsfákat telepítettünk. Ez a
vásárlás kötelező része volt egy zártkerti utas pályázatnak, melynek segítségével több
külterületi utunk felületét tudtuk az elmúlt évben megújítani. Az elaprózódott
tulajdonviszonyok miatt, közel 40 tulajdonostól (!) tudtunk vásárolni területet a Markovics és
Jókai utca közötti területen. Célunk egy rendezett terület kialakítása. Eddig ezt a rengeteg
rendezetlen (nem hagyatékolt) tulajdonjog megakadályozta.
Az önkormányzat szomszédságában lévő ingatlant (Petőfi u. 15.) megvásároltuk. A
felújításához terveket készítettünk. A cél majd egy szolgálati lakás kialakítása lesz. Ehhez
pályázati forrásra lesz szükségünk, mert önerőből nem tudjuk megvalósítani. A jövőben több,
a falu számára fontos szakmában kénytelenek leszünk biztosítani a lakhatási támogatást, mivel
nincs helyi munkaerő pl. óvónők, orvos, tanár, rendőr szakmák esetén.
Folytattuk a Vásártéren elkezdett lovaspálya körüli munkákat. 130 db saját nevelésű tujából
sövényt telepítettünk a pálya hosszanti oldalán, illetve több lombos fát is ültettünk.
2019-ben 21 pályázatot nyújtottunk be, melyeknek nagy részét saját munkával készítettük el.
Az elnyert pályázatokkal jelentős fejlesztési forrást tudunk ismét Pápateszérre hozni.
Rendezvényekből sem volt hiány 2019-ben. Elkészült az első két kötet a Pápateszérről szóló
sorozat, a História Teserienzis részeként.
A plébánia iskola melletti melléképületének tetőszerkezete megújult, melyhez jelentős
önkormányzati segítséget nyújtottunk.
Sportöltözőnél nagysebességű Wifit építettünk ki. A régi buszvárókból cserepadokat építettünk.
Az iskolai konyhát pályázati forrásból sikerült felújítani. Szinte a konyha teljes gépészeti- és
berendezési tárgyait lecseréltük. Akadálymentes rámpát építettünk.
Temetőalj - Vásártér szakaszon murvázott utat építettünk ki. A temető focipálya felőli oldalán
a füves parkolót megnagyobbítottuk. A temető Tabán felőli oldalán murvázott parkolót
alakítottunk ki.
Emelni tudtuk a családok támogatását. Egyrészt önkormányzati forrásból a tanévkezdési
támogatás (általános, közép- és felsőfokú) emelkedett jelentősen, és bevezetésre került az
óvodáztatási támogatás. Másrészt a Teuton Lovagrenden keresztül, melynek 2019-ben lettem a
tagja, a kisgyermekes (0-3 éves) családok gyermekenként összesen százezer forintot meghaladó
értékben élelmiszer csomagot kaptak 3 alkalommal. Ez a faluban élő több, mint 50 gyermeket
érintett, az így átadott csomagok összértéke meghaladta az 5 millió forintot. Ezekből az
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adományokból - párhuzamosan a pápateszéri adományokkal - jutattunk a védőnői szolgálat
körzetébe tartozó 3 településnek is. Így a szomszédos településekre is jelentős értékben jutott
ebből az adományból.
Segítettük Pápateszérre eljuttatni a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém
Megyei Kirendeltségének adománycsomagjait is minden hónapban. A rászoruló családok így
2 millió forintot meghaladó tartós élelmiszer csomaghoz jutottak. A szociális tűzifa programban
is részt vettünk 2019-ben, az arra jogosultak a képviselő-testület döntése alapján 1 köbméter
tűzifát kaptak.
A pápateszéri családoknak 1200 db gyümölcsfák osztottunk ki.
2019-ben a gyógyszertárat működtető vállalkozástól visszavonták a működési engedélyét,
bezárták községünk gyógyszertárát. Nem kis munka árán új gyógyszerész vállalkozót
kerestünk, és szeptembertől már ez az új vállalkozás működteti gyógyszertárunkat. Az
eddigiekhez képest nagyobb nyitvatartási időben tudják kiszolgálni a lakosságot.
Községünkben a fogorvosi ellátást helyettesítéssel oldottuk meg az elmúlt 7 évben. A
helyettesítő fogorvosnak, Dr. Zólyomi Tamás doktor úrnak már volt (van) egy saját körzete. Az
érvényes törvények alapján, ezért a pápateszéri körzetet csak helyettesítéssel, heti egy
rendeléssel engedélyezték számára. E miatt sokan kényszerültek más településen megoldást
találni a fogászati problémájukra. 2019. júliusában jelentkezett nálunk Dr. Kádár Szabolcs
doktor úr, hogy szeretné elvállalni a pápateszéri körzetet, amelyhez 8 település lakossága
tartozik: Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási, Csót, Lovászpatona, Nagydém,
Vanyola és Pápateszér. Népegészségügyi ellenőrzésen is átesett a rendelőnk, az észlelt
hiányosságokat kijavítottuk, így az megfelel az alapvető működési feltételeknek.
A rendelések páros és páratlan hetekben Pápateszér és Lovászpatona községek rendelői közötti
megosztásban történnek. Ezzel a községeink lakosságának fogorvosi ellátása az eddigi heti egy
rendelési időről, heti 5 rendelésre változott! Bejelentkezni a következő telefonszámon lehet:
06/70/329-7972.
Tizér Asszonyklub alakult Fódi Lászlóné, Rózsika vezetésével. Asszonyklub kezdeményezése
alapján valósultak meg adventi gyertyagyújtások, de eredménnyel képviselték községünket
főzőversenyen is.
Az elmúlt évről röviden azt tudnám mondani, hogy Pápateszéren a 2019-es év is a további
gyarapodás, fejlődés éve volt.
Szeretném megköszönni mindazoknak, akik ebben a munkában segítettek és tevékenyen részt
vettek! Mindenkinek, akik szívügyüknek tekintették, hogy ez a falu fejlődjön:
hivatali dolgozóinknak, közmunkásainknak, a szociális szövetkezet dolgozóinak, óvoda
dolgozóinak, vállalkozóknak és magánembereknek, a rendezvényeken segítőknek egyaránt!
Nélkülük, nélkületek ez nem jöhetett volna létre! Köszönöm!
A munka közben hibáztunk is, így jogos kritika is érhet bennünket. Volt, ami lassan készült el!
Kérem azokat, akik ezt így gondolják, és jobban csinálnák, jöjjenek el a fórumokra,
falugyűlésekre, segítsék munkánkat építő kritikájukkal, véleményükkel. Esetleg vegyenek
tevékenyen részt a munkálatokban, szívesen várunk mindenkit erre az önzetlen munkára!
2020-ban szeretnénk több önkéntes munkát meghirdetni, ezekre is szívesen várunk mindenkit!
Ha egy picit mindenki a maga lehetőségeihez, szaktudásához mérten hozzátesz ehhez a
munkához, akkor ez a falu további fejlődését, a jövő építését jelentősen segítené!
A ,,Mi kis Teszérünk " általunk épül!
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Jelenleg futó pályázatok, amelyek megvalósításán dolgozunk
2019-ben Magyar Falu pályázati programban 9 pályázatot nyújtottunk be, melyből 3
pályázatunkat elfogadták! Ezeket ebben az évben valósítjuk meg.
Az elnyert három pályázatunk:
1. Óvodaudvar fejlesztés (homokozó, domb csúszda, zöldségeskert, stb)
2. Járdaépítés (anyagköltség támogatása lakossági részvétel (!)a megépítésénél)
3. Hivatal fejlesztés (tetőtéri irattároló kiépítése, új tűzálló trezorok, irodai bútorzat
beszerzése)
A 2020. évben a tavalyi, nem nyertes pályázatok anyagát jó eséllyel frissítés (árak) után fel
tudjuk használni. Ezeket a pályázatokat saját munkával készítettük, nem vontunk be pályázatíró
céget, ezzel jelentős pályázatírói díjat takarítottunk meg a falunknak. A három pályázat
eredményeként közel 15 millió forint értékű beruházás valósul meg az idei évben Pápateszéren!
Ezekről később tájékoztatjuk a lakosságot.
2019. tavaszán kaptuk az értesítést, hogy egy hármas konzorciumban (Bakonyszentiván,
Fenyőfő, Pápateszér) benyújtott pályázatunkat pozitívan értékelték (Külterületi utak
fejlesztése pályázat).
A pályázat eredményeként egy dolomitos (murva) fedésű út épül:
1. Bakonyszentiván (Szeszfőzde) és Pápateszér (Jókai utca vége közötti szakaszon);
2. Pápateszéren a Farkas hegyi dolomitos út végétől Fenyőfő községig (a régi ,,telefonos
út"). Fenyőfőt Pápateszérrel összekötő út megépítése a múltban már többször
felvetődött, de eddig nem sikerült megvalósítani. Ezek az új utak egyaránt szolgálják a
gazdálkodókat és a kirándulni vágyókat. A Fenyőfő lakossága számára pedig közelebb
kerül Pápa és környéke. Megépülése után ezekhez kapcsolódhatnak majd további
útfejlesztések, pl. Porva irányába.
3. A pályázat másik részeként egy nagyobb mértékű gépbeszerzés valósul meg a három
községben. Pápateszér tekintetében ez mintegy 15 millió forint értékű eszközvásárlást
tesz lehetővé.
A pályázatnak Pápateszér a konzorciumi vezetője, amely azt jelenti, hogy gyakorlatilag mi
végzünk minden munkát a pályázattal kapcsolatban, például:
,,Második körös" nyertesek vagyunk, így sok határidős módosítással, adminisztrációs
munkával jár. További problémát jelent, hogy ezt a pályázatot 2017. februárjában
nyújtottuk be az akkori árakon. Például az építőipar és a gépek árai is módosultak ez idő
alatt. Sőt volt olyan, amelyet már nem lehetett beszerezni. Több egyeztetés, módosítás után
úgy néz ki, hogy sikerül ezt a problémát is megoldanunk. Ehhez állami kiegészítést nem
adnak, így ezt vagy meg tudja oldani a nyertes, vagy lemond a megvalósításáról. Én személy
szerint nem szívesen mondanék le erről a lehetőségről, így elkezdtünk új megoldást keresni
erre a problémára. További gondot okozott, hogy a pályázatot koordináló pályázatíró és
projektvezetést vállaló cég kapacitáshiányra való tekintettel elállt a pályázattól.
Gyakorlatilag magunkra hagyott bennünket. Új céget kellett keresni, aki vállalta ezt a
feladatot. Ezt is sikerült megoldanunk, így elkezdődhetett a gépekre, eszközök beszerzésére
a versenyeztetés kiírása, az útfelújítási munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás
megindítása.
Közművelődési érdekeltség növelő pályázaton egy kisebb összeget (107.000,-Ft-ot)
sikerült elnyernünk, melyből a Művelődési Házban a klubhelyiség ablakait és a hátsó
akadálymentes bejárati ajtó cseréjét tudjuk megvalósítani. Ezzel komfortosabb és
energiahatékonyabb lesz ez az épületrész. A beruházás várható összege: 762.000,-Ft,
melyhez önkormányzatunk 655.000,-Ft önerőt biztosít.
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Start közmunkaprogram pályázat
December hónapban kezdtük a 2020/21-es évi pályázat tervezését. Itt a munkaév március
1-től következő év február végéig tart. Előre meg kell tervezni, hogy mit fognak dolgozni a
közfoglalkoztatottak, mit akarunk elérni, megvalósítani. Ezt árakkal, szöveges indoklással
kell benyújtani. Ezt több körben vizsgálják, próbálják lefaragni az általunk tervezett
kiadásokat. Ezt nem szoktuk hagyni, erősen lobbizunk, indokoljuk egy-egy eszköz,
beruházás szükségességét. Így tudtunk tavaly pl. új pótkocsit venni. A végső döntés még
nem született meg az idén beadott pályázattal kapcsolatban.
A közmunkaprogram egyik jelentősége, hogy saját munkával tudjuk fejleszteni falunkat.
Gondolok a járda építésére, vízelvezető árkokra, kitakarított területekre, útpadkaépítésre.
De rengeteg munkát végeztünk el az intézmények körül is pl. tisztasági festések,
meszelések, nyílászárók festése. Rengeteget spórolunk a takarítási költségeken, megoldjuk
a szemétszedést, fűnyírást, temetői hulladékkezelést. Növényeket nevelünk, közel 5000 db
tuja, pár száz fenyő, nyár és egyéb cserjét. Van egy 50 db-os racka juh állományunk (eladó
is van!). Zöldségtermesztést is végzünk. Nagyon sok gépet tudtunk beszerezni, amit a
településüzemeltetés során tudunk használni. Intézményeinek fa fűtését (3 helyen) szinte
hulladékokból oldjuk meg már 4. éve. Ezzel milliós gázszámlák kifizetését takarítjuk meg
évente.
Nem mellesleg munkát biztosítunk azoknak, akik nem tudnak máshol dolgozni. Ennyiért?
- Jön a kérdés, igen ennyiért. A következő évben 17 főt tudunk foglalkoztatni. Évről-évre
csökkentik ezt a létszámot. Azokon a településeken, ahol nem léptek be a Start
közmunkaprogramba (sok helyen féltek az ezzel járó munkától) ott az idei évtől az állam
csak a bér 70%-át fizeti ki, a többit az önkormányzattól várja el, hogy hozzátegye.
Pályázataink megvalósításáról folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot!
Veszprémbe mammográfia vizsgálatra buszt indítottunk az érintettek részére, melynek
költségeit önkormányzatunk biztosította.
A szociális tűzifa programban 91 köbméter tűzifát tudtunk igényelni, melyet február hónap
elején ki is szállítottunk a képviselő-testület döntése alapján a jogosultaknak.
Január és február hónapban végzett munkáink
A Rácz-akó területén, több száz köbméter komposztálódott anyag elrakása, kb.30 köbméter
apríték gyártása, és sajnos a lakosság által lerakott szemét elszállítása történt meg.
A Markovics és a Jókai utca közötti területet letakarítottuk. Itt földrendezési eljárást kell
lefolytatni, mert 3-4 esetben valószínűleg a magánterületek, kertek, udvarok ,,rálógnak" az
önkormányzat tulajdonát képező pl. szántó művelési ágú területekre. Az egykor utcának
kijelölt területen a bel- és külterületi ingatlanok ,,keveredését" is meg kell oldani.
Elvégezzük a Szőlő hegyekbe vezető utak murvázását, az útszéli bokrok, fák nyesését. Nagy
mennyiségű szemetet, bolti csomagolóanyagot szedtünk ki a Fényes hegy felé vezető
árokból. Ez szinte egyértelműen az itt lakó családok, a hozzájuk járó rokonság által elszórt,
csokis, cukros, üdítős, energiaitalos, sörös csomagolóanyagot jelent. Sajnos az
összetakarítást követő pár nap után újra jelentkezett ez a hulladék. Ez az igénytelenség
meglátszik a lakott épületek melletti összedőlt pincékbe beszórt ugyanilyen tartalmú
hulladék esetében.
A Grófi fürdő felé vezető út melletti bokrok, fák nyesésén jelenleg dolgozunk.
A Bakonyszentlászlói út javítását több szakaszon elkezdtük.
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A falun belül több utcában elvégeztük az útpadka feltöltését is.
Jelenleg dolgozunk a Vásártér bejárata és a lovaspálya közötti terület rendezésén. Itt
alapvetően egy rendezett, nyírható felület kialakítása a cél. Több helyre tervezünk faültetést.
A murvázott út mellett egy kerékpáros pihenőhelyet telepítettünk. Ezt konzorciumi
pályázatban nyertük el, több környező faluval együtt, 100%-os támogatással. A Rácz-akó
területén is egy egyenes, nyírható felület kialakítása és a „szeméttelep” felszámolása a cél.
A későbbiekben ezt a területet másként lehetne hasznosítani: sportpályák, rendezvényeken
parkoló, játszótér, stb, kialakítása, lehetőség szerint pályázatok segítségével.
Ebben az évben két pályázatunkat már ellenőrizték (2018-as falunapi pályázat
utóellenőrzése és a konyha pályázat közbenső helyszíni ellenőrzése), hiányosságokat nem
állapítottak meg.
Sikerült elfogadni a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020-as költségvetését.
Négy falu, négy féle szempontot képviselt a tárgyaláson. Alapvetően mindenki a
legkevesebb összeggel szeretett volna hozzájárulni a hivatal fenntartási költségeihez, de
voltak olyanok önkormányzatok is, akik e mellett több munkaerőt kívántak volna igénybe
venni. Nem volt egyszerű a tárgyalás, de tovább tudtuk javítani Pápateszér helyzetét az
egykor - hátrányos feltételekkel - megkötött közös hivatali megállapodás ellenére is.
Megkezdtük a Magyar Falu Programban elnyert pályázatok megvalósítását. A tetőtéri
irattár kialakítása a végéhez közeledik, új tűzálló trezorokat szereztünk be, az új
irodabútorok gyártása folyamatban van.
A járda építéshez az építőanyag nagy részét már 2019-ben beszereztük. Az óvoda udvari
beruházások május közepére valósulnak meg. A gyereknapi programok ennek az
apropójaként, valószínűleg ezen a helyszínen lesznek.
Több pályázati egyeztetésen vagyunk túl. Van további három, eddig nem említett
konzorciumban futó pályázatunk, melyek megvalósításán dolgozunk. Itt konzorciumi
partner településünk pl. Mihályháza, Kajárpéc, Gyömöre községek. Ezek fejleményeiről
később tájékoztatjuk a lakosságot.
Szennyvíz kezeléssel kapcsolatos polgármesteri megbeszélést tartottunk Pápateszéren az
érintett 8 település bevonásával. Március hónapban egy településen megtekintjük majd ezt
az egyedi szennyvíz kezelési technológia működését.
Folyamatos a külterületi utas pályázatunkkal kapcsolatos ügyintézés, egyeztetés. A
gépbeszerzési pályázati része már a megvalósítási szakaszba lépett. Pápateszér számára egy
MTZ 820.4 traktor, egy mulcsozó, egy aprítógép és egy nagyméretű gréder munkagép
beszerzése történik meg.
Az útfelújítással kapcsolatos közbeszerzési eljárást is megindítottuk.
Képviselő-testületünk elfogadta Pápateszér költségvetését, mely 83 millió Ft fejlesztési
kiadást tartalmaz.
Elkezdtük az ez évi rendezvények előkészítését is. Várhatóan ez évtől nemcsak a Német
Nemzetiségi Önkormányzattal tudunk közösen dolgozni, hanem a Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal is. Az elnök jelezte, hogy részt kívánnak venni a falu rendezvényein.
Ezekről az elkövetkező hetekben egyeztetünk.
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Adók
Pápateszér Község Önkormányzata illetékességi területén kommunális adót vezetett be
2020. január 1-jétől.
Az adó mértéke 35.000 Ft/év.
Mentes az adó alól, aki a tulajdonában levő
a) telket, udvart, kertet gondozza, az ott található szemetet, lomot eltávolítja,
b) az ingatlanhoz tartozó kertet használja, műveli,
c) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda
melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területét, az árkot és átereszt gondozza, tisztán
tartja, szemét- és gyommentesíti.
Az adó mértéke megegyezik a környező településeken bevezetett adómértékekkel.
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosította az iparűzés adó
mértékét 2020. január 1-jétől:
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként
5000,-Ft.

Eladó gépek, eszközök:
Új gépeket, eszközöket sikerül beszerezni ez évben pályázati forrásból, ezért a feleslegessé
vált eszközöket, felszereléseket Önkormányzatunk értékesítésre ajánlja fel:
1. MTZ 82 traktor 1.850.000,-Ft+499.500,-FtÁfa;
2. HW pótkocsi: magasítóval, nagyon jó platóval 1.050.000,-Ft+283.500,-Ft Áfa;
3. MTZ tolólap: függesztő, tartó elemmel, fém vágóéllel. Ez a régi Mtz 50 traktoron volt
150.000,-Ft;
4. Stihl fűkasza 2 db, damil fejjel, szervizelt állapotban: 55.000,-Ft/db;
5. EO kotróra való rézsűkanál:100.000,-Ft + 27.000,-Ft Áfa;
Gyerek foci - Bozsik Program újra Pápateszéren!
Az országos programnak a célja: az egyesületi tömegbázis kialakítása, a sportághoz kötődés
megszilárdítása, technikai alapok megteremtése, a játékkészség alapjainak lerakása, a
kreativitás ösztönzése, a mozgás öröme.
A program legfontosabb eleme a körzeti tornarendszer az U6-7, az U8-9 és az U10-11-es
korosztályokban. 2017-ben nem voltak adottak a feltételek, ezért megszűnt községünkben a
Bozsik Program, de tavaly ősztől újraindítottuk az óvodai és az általános iskolai foci
foglalkozásokat. A szakmai munkát Zsajcsek Tibor pápai edző segíti, aki a gyerekeknek itt
helyben, Pápateszéren is tart foglalkozásokat. Az óvodában és az iskolában is adottak a
technikai feltételek. Mindkét helyen műfüves pálya, tornaszoba, illetve tornaterem biztosítja a
megfelelő
hátteret.
A gyerekeket ezenkívül Pápára is elvisszük, ahol a térség többi településeinek a gyermekeivel
vesznek részt különböző fejlesztő foglalkozásokon. A programok egy része a kisebbeknek
vasárnap délelőtt van, erre a gyermekeket az óvoda vezetője vagy a polgármester kíséri. A
nagyobb gyermekeknek hétfő délután és szombati napokon vannak az edzések. Már január
hónapban megkezdődtek a tornatermi foglalkozások.
Az óvodából és az iskolából közel 20 gyermek vesz részt ebben a programban. Megfelelő
számú érdeklődő mellett az ősszel elindítható a nagyobb U13-as korosztályú csapat is.
A pápateszéri gyerekek nagyon eredményesen vesznek részt a megrendezett tornákon. Volt
olyan torna most februárban, amelyen 18:1 volt a gólarány, a mi javunkra! Ezek a gyerekek a
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Pápateszéri Sportegyesület igazolt játékosai, és reményeink szerint 5-10 év múlva a tartalék
vagy a felnőtt csapatunk tagjai lehetnek.
Talán belőlük sikerül kinevelni egy új, Pápateszérhez kötődő, itt helyben szívvel-lélekkel
futballozni akaró csapatot.
Közlekedési problémák Pápateszéren
Parkolás
2016-ban elkészült aszfaltburkolatokról a kivitelezést végző cég szakemberével bejárás
alkalmával az alábbi észrevételei születtek:
- útpadka több helyütt az aszfalt mellett pótlásra szorul. Ezt önkormányzatunk dolgozóival
elkezdte helyreállítani, már több utcában végeztünk vele.
- az útpadka több helyen magasabb az úttest mellett, ezért a csapadékvíz nem tud belefolyni a
vízelvezető árokba. A víz hosszan az úttest mellett folyik, elmosva az útpadka anyagát, így a
fagy könnyebben megkezdi az úttest szélét. Itt a megoldás, hogy a magasabb padkarészt
leszedjük. Ilyen esetben nagy segítség lenne, ha az ingatlantulajdonos egy kapával az esővizet
a saját háza előtt az árokba vezetné. Ez régebben teljesen természetes dolognak számított.
- úttest szélén parkoló autók: Megfigyelhető, hogy több órára, de akár fél- és egésznapra az
útpadkán, az úttestet is igénybe véve tárolják az autóikat többen is az utcán. Ez a bejárás
alkalmával több utcában (Ady, Szőlő, Árpád) is tapasztalható volt. A kikerülésük során terhelve
van az úttest túloldali széle, az útpadka is, ez nagyobb súly (pótkocsi, teherautó) esetén
fokozottan igaz. Ettől előbb-utóbb tönkremegy a padka, majd feltöredezik az úttest széle, és
elkezd kátyúsodni. Ezeket a problémákat egyébként jelezték felénk egyfelől az utcában lakók,
másrészt az arra közlekedők is, akiknek ezeknek a járműveknek a kerülgetésére kell vigyázni.
Volt
olyan
autó,
amely
a
tűzcsap
mellett
parkolt
hónapokig.
Ezért felkérjük a gépjármű tulajdonosokat, hogy autóikat és egyéb eszközeiket az ingatlanuk
udvarán tárolják napközben! Nem arról van szó, hogy nem lehet megállni a házak előtt! Sajnos
az első reakció a vétkestől, hogy egy másiknak a példáját hozza fel.
Itt a több órára (napra, hétre!) otthagyott autóról, utánfutóról, lószállítóról, traktorról,
pótkocsiról és munkagépekről van szó.
Gyakori, hogy a kiépített (térköves, murvázott) parkolóban vagy egyéb nagy forgalmú
intézmények (posta, gyógyszertár, üzletek) körül magáncélra használják a parkolót és
útszéleket és ott parkolnak több órán át, éjszaka vagy hétvégén is.
Ezek nem erre készültek! Ezeknek az autósoknak is van udvara, csak ez kényelmesebb
számukra, ezzel bosszúságot okoznak az ezeket szabályosan használni akaróknak.
Gyorshajtás
Többször kapunk bejelentést, hogy egy két, magát rally és F1-es pilótának képzelő száguldozik
az utcákon. Legproblémásabb utcák a Kossuth, Dózsa, Tabán. Többször kerestek meg azzal,
hogy fekvőrendőrt kellene építeni ezekbe az utcákba. Ezt a képviselő-testület is megvitatta. A
képviselő testület döntése, hogy nem támogatja az új aszfalt utak megbontását, fúrását.
Azokat a beazonosított „pilótákat", akiket a lakók jelentenek, a rendőrséghez továbbítjuk.
Gyalogosok az úttesten
Nagyon gyakori, hogy gyermekek az iskolából hazafelé menet, a dolgozók a buszról leszállva,
a babakocsit toló anyukák nem a járdán, hanem az úttesten közlekednek. Ezt a problémát is
többször jelezték felénk az autóval közlekedők, kérték, hogy valamit kezdjünk ezzel a gyakran
balesetveszélyes problémával. A forgalmas helyeken a járdák mindenhol használhatóak, ez
nem lehet kifogás!
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Természetesen ezek szabályozhatóak új közlekedési táblákkal, rendeletekkel (pl. várakozni
tilos, közterületfoglalási díj), ami alapján szankcionálni is lehet a gépjármű tulajdonosát.
Kérhetünk fokozott rendőrségi figyelmet ezeknek a megoldására. Nem hiszem, hogy eddig el
kellene menni.
Egyszerűbb lenne, ha betartanánk a szabályokat, figyelnénk és tekintettel lennénk a többiekre!
Próbáljuk meg!
Rendezvények
1.) Vetőmagbörze: A Berhidai Kertbarát Kör vezetője előadásában 2020. február 26-án,
szerdán 16:00-18:00-ig Az Önkormányzati Hivatal nagytermében.
2.) Borverseny: 2020. március 7. Művelődési Ház
3.) Nagy Osztálytalálkozó: 2020. március 14-én, szombaton 13:00 órától a Művelődési
Házban
A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlása
Tisztelt Pápateszért Támogató Adózó Állampolgár!
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 1%-át szíveskedjék felajánlani a következő
szervezetek valamelyikének:
1.) Pápateszér Jövőjéért Alapítvány
adószám: 18877362-1-19
2.) Sportegyesület Pápateszér
adószám: 18928114-1-08
3.) Örökségünk a jövőnk Pápateszér Alapítvány (A pápateszéri Római Katolikus plébánia
alapítványa)
adószám: 18871885-1-19
Hogyan lehet rendelkezni az 1 %-ról?
A 19EGYSZA jelű nyomtatvány a NAV honlapján (20) közzétett általános nyomtatványkitöltőés ellenőrző programmal (a továbbiakban: ÁNYK-AbevJava program) 2020. május 20-áig
tölthető ki.
- Ha rendelkezik „Ügyfélkapuval” , akkor az ÁNYK-AbevJava program segítségével
elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján) továbbíthatja a kitöltött
19EGYSZA rendelkező nyilatkozatot a NAV részére 2020. május 20-áig.
- Papíralapú benyújtás választásakor a kitöltött, kinyomtatott nyomtatványt kell lezárt postai
borítékban, személyesen benyújtania vagy postán feladnia a NAV részére 2020. május 20-áig.
Igény esetén nyomtatvány tudunk adni az Önkormányzati Hivatalban!
A nyomtatványt a Hírmondóhoz csatoljuk!
Támogatásukat köszönjük!
Pápateszér, 2020. február 20.
Völfinger Béla s.k.
polgármester
Egyházi adó
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Tájékoztatjuk a Pápateszéren élő római katolikus híveket, hogy az egyházi adó összege 2020.
évben változatlan maradt: 6000,-Ft/fő/év.
Az egyházi adót az alábbi személyeknél lehet megfizetni:




Kerekes Zoltán plébános Pápateszér, Ady u. 1.
Szabó Lászlóné, Zsuzsi Pápateszér, Kossuth u. 19.
Butkovics Nándorné Pápateszér, Markovics u. 7.

Lehetőség van bankszámlára történő utalásra is!
A plébánia bankszámla száma: 11748045-20048130.
Egyházközségünk az egyházi adóból fizeti a templom és a plébánia fenntartásának költségét. A
templom és a plébánia épülete műemléki védettség alatt áll, az Esterházy családnak
köszönhetjük e két impozáns épületet.
Az elmúlt években nagyon sokan elmaradtak az egyházi adó fizetésével!
Kérjük, hogy ez évi egyházi adóját és a tartozását is szíveskedjék rendezni 2020. évben.

Völfinger Béla s.k.
Egyházközség elnöke

Kerekes Zoltán s.k.
plébános

Közérdekű telefonszámok:
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Orvosi rendelés: Dr. Orbán Sándor
Tel: 89/352-051; 06/20/4565-304

Fogorvosi rendelés:
Dr. Kádár Szabolcs
Tel: 06/70-329-7972

Hétfő:
8:00-11:00
Kedd:
15:00-16:00
Szerda:
8:00-11:00
Csütörtök: 8:00-10:00
Péntek: 11:00-13:00

Hétfő: 7.00-13:00 Páros héten
Kedd: 7:00-13:00 Páratlan héten
Szerda: 7:00-13:00 Páros héten
Csütörtök: 7:00-13:00 Páratlan héten
Péntek: 7:00-13:00 Páros héten

Védőnő: Földing Gabriella
Tel: 06/20/367-9645
Körzeti rendőr: Varga Csaba
Tel: 06/30/600-4593
E.ON – áram, közvilágítás hibabejelentő: 06/80/533-533
Víz hibabejelentő: 89/510-641
Hulladékudvar nyitva tartása:
Szerda: 10:00-18:00-ig
Szombat: 10:00-13:00-ig

Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő :
7. 30-12 és 12.30-16 óráig
Kedd :
- - - - - - ügyfélfogadás szünetel
Szerda
7.30-12 és 12.30-16 óráig
Csütörtök: -- -- - - - ügyfélfogadás szünetel
Péntek:
7.30-tól 12.00 óráig
Elérhetőségeink: 89/352-120 vagy email: papateszer.onkormanyzat@gmail.com
Pápateszér község honlapja: http://www.papateszer.hu/
Követhet bennünket Pápateszér facebook oldalán is!
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Az első év
Az intézmény átadása óta eltelt alig több, mint egy év
alatt megszoktuk az új környezetet, belaktuk az
épületet, nagyon jól érezzük itt magunkat. A kisgyermekes szülők körében nagy
az érdeklődés az óvoda iránt, de a Köznevelési törvény értelmében csak akkor
lehet a 2,5 éves gyermeket az óvodába felvenni, ha minden 3. életévét betöltött
gyermeknek biztosított a férőhely. A két csoportos óvodába jelenleg 55 gyermek
jár, így a kihasználtság 110%-os. Az a kisgyermek, aki 2020. augusztus 31-ig
betölti a 3. életévét, az 2020. szeptember 1-től lesz csak óvodaköteles. Az
érintett szülőktől kérjük a türelmet és a megértést!
Humánerőforrás-fejlesztés területén sikerült eredményeket elérni. Februártól
két új kollégával bővült nevelőtestületünk, akiket ez úton is szeretettel
köszöntök, s bízom benne, hogy örömmel, pedagógiai szakértelemmel nevelik a
ránk bízott gyermekeket.
Pedagógiai kötelességünkön túl tartalmas programokkal is igyekszünk a
gyermekek harmonikus személyiségfejlődését elősegíteni. A szülők, az
önkormányzat, a civil szervezetek segítségével zenés délelőttök, bábszínházi
előadások, közös barkács délutánok, arcfestés, táncoktatás megszervezésével
további élményekhez juttatjuk az idejáró gyermekeket. Részt veszünk az Ovi- foci
programban, a közeljövőben pedig gyermekeknek és felnőtteknek szóló
ismeretterjesztő előadásokat is szervezünk az egészség-hét keretében. Pályázati
forrásnak köszönhetően az óvoda udvara tovább épül, szépül. Elhelyezésre kerül
egy homokozó árnyékolóval, dombcsúszda, mászófal, veteményes kiskert magas
ágyásokkal, illetve díszfák, padok teszik még otthonosabbá a gyermekek
birodalmát.
Ezúton köszönöm Mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta
intézményünket és a gyermekeket.

Pápateszér, 2020. február 20.

Völfingerné Ruip Renáta
óvodavezető
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