Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Szám: IV. 102-20/2019.

Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 25-én
18 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről.
Az ülés helye: Pápateszér, Művelődési Ház
Jelen voltak:
Völfinger Béla polgármester
Horváth József képviselő
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő
Milinszki Tibor képviselő
Polauf Gyula képviselő
Szalay Bálint képviselő
Esztergominé Major Tímea képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző
Bolláné Szabó Karolin HVB elnök
Vassné Butkovics Andrea főtanácsos
Bókáné Klauz Erzsébet köztisztviselő
Knolmajer Éva köztisztviselő

A Himnusz közös eléneklése után a 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./ A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Bolláné Szabó Karolin vál. biz. elnök
2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Bolláné Szabó Karolin vál. biz. elnök
3./ A polgármester eskütétele
Előadó: Bolláné Szabó Karolin vál. biz. elnök
4./ A polgármester programjának ismertetése
Előadó: Völfinger Béla polgármester
5./ A polgármester illetményének és költségtérítésének rögzítése
Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző
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6./ Alpolgármester választása, eskütétele
Előadó: Völfinger Béla polgármester
7./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
8./ Ügyrendi bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
9./ Egyéb ügyek

N a p i r e n d tárgyalása:
1./ A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Bolláné Szabó Karolin vál. biz. elnök
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette.
Völfinger Béla polgármester megköszönte a választási bizottság tájékoztatóját, a választáson való
közreműködését.

2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Bolláné Szabó Karolin vál. biz. elnök
Előadó kérte a képviselőket, hogy a törvényben előírt esküt tegyék le.
A képviselők a Szózat hangjaira az esküt letették.

3./ A polgármester eskütétele
Előadó: Bolláné Szabó Karolin vál. biz. elnök
Előadó felkérte a polgármestert, hogy az esküt tegye le.
A polgármester a Szózat hangjaira az esküt letette.

4./ A polgármester programjának ismertetése
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt programot ismertette.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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7./ A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének rögzítése
Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző
Előadó tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a polgármester illetménye közérdekű adatnak

minősül, nyilvános ülésen tárgyalják. A közhatalmat gyakorlók, közszereplést
vállalók esetében a személyeknek, különösen a választópolgároknak a közérdekű
adatok megismeréséhez fűződő jogai elsőbbséget élveznek, a köztevékenység és
annak megítélése szempontjából jelentősek.
Bejelentette, hogy előzetes egyeztetés alapján polgármester úr a
határozathozatalban nem vesz részt. A jelölt bejelentéskor polgármester úr úgy
nyilatkozott, hogy megválasztása esetén a polgármesteri tisztséget főállásban látja
el.
A polgármester illetményét összegszerűen kell meghatározni a törvény
rendelkezése alapján. Az illetmény összege tekintetében nincs a testületnek
mérlegelésre lehetősége, egyszerű többséggel hoz határozatot róla.
Az Mötv.
„71. § (2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az
államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok
jogállásáról
szóló
törvényben
meghatározott
alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501–1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 50%-a az 1501–2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 55%-a a 2001–5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 60%-a az 5001–10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
f) 70%-a a 10 001–30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.
(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.”
Az 501–1500 fő lakosságszámú település polgármesterének illetménye: 997.170 Ft 40 %-a:
398.868 Ft, 100 Ft-ra kerekítve 398.900 Ft.
Költségtérítése 398.900 Ft 15 %-a: 59.835 Ft, 100 Ft-ra kerekítve: 59.800 Ft.
Kérte a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármester törvényben megállapított illetményét
és költségtérítését határozatban rögzítse. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatát:
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100/2019. (X. 25.) határozat

PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő testülete
Völfinger Béla polgármester illetményét 2019. október 13.
napjától az Mötv. 71. § (4) bekezdése b) pontja szerint bruttó
398.900 Ft-ban, a (6) bekezdés szerint költségtérítését havi
59.800 Ft-ban rögzíti.
Felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény és költségtérítés
számfejtése ügyében intézkedjék.
Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Mária
címzetes főjegyző

Völfinger Béla polgármester a megállapított illetményt és költségtérítést elfogadta.

6./ 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, hogy a titkos szavazás lebonyolítására válasszon szavazatszámláló bizottságot a
képviselő-testület. Javasolta a bizottság elnökének Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselőt,
tagjainak Esztergominé Major Tímea és Milinszki Tibor képviselőket. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

101/2019. (X. 25.) határozat

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az alpolgármestert megválasztó titkos szavazás
lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot választott:
a bizottság elnöke: Hoffmanné Bóka Erzsébet
tagjai: Esztergominé Major Tímea
Milinszki Tibor képviselők.

Völfinger Béla polgármester javasolta alpolgármesternek Horváth József képviselőt
megválasztani. Felkérte a szavazatszámláló bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására.
Hoffmanné Bóka Erzsébet a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a titkos szavazás
eredményét.
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A titkos szavazásról a mellékelt külön jegyzőkönyv készült.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással
következő határozatát:

meghozta a

102/2019. (X. 25.) 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.
Völfinger Béla polgármester átadta Horváth József részére az alpolgármesteri megbízólevelet.
7./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a
tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával lemondhat.
(Az 501–1500 fő lakosságszámú település polgármesterének illetménye: 997.170 Ft 40 %-a:
398.868 Ft, 100 Ft-ra kerekítve 398.900 Ft.
Költségtérítése 398.900 Ft 15 %-a: 59.835 Ft, 100 Ft-ra kerekítve: 59.800 Ft.
A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező
mértékű tiszteletdíjra lenne jogosult: 398900:2= 199.450 Ft A társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíjának felső határa ennek 90 %-a: 179.505 Ft, kerekítve: 179.500 Ft.
Költségtérítése 179.500 Ft-nak a 15 %-a: 26.925 Ft, 100 Ft-ra kerekítve: 26.900 Ft. )
Javasolta a tiszteletdíjat 50 %-ban megállapítani: 99.725 Ft, 100 Ft-ra kerekítve 99.700 Ft.
Költségtérítése ennek 15 %-a: 14.955 Ft, 100 Ft-ra kerekítve: 15.000 Ft.
Alpolgármester úr bejelentette érintettségét és saját elhatározásából nem vesz részt a
döntéshozatalban.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő határozatát:
103/2019. (X. 25.) határozat
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Horváth József alpolgármester tiszteletdíját
2019. október 25. napjától az Mötv. 80. § (2)
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bekezdése szerint bruttó 99.700 Ft-ban,
költségtérítését havi 15.000 Ft-ban állapítja meg.
Horváth József alpolgármester nyilatkozott, hogy nem kívánja felvenni a tiszteletdíjat.
Megköszönte a polgármesternek, hogy őt jelölte alpolgármesternek, és képviselőtársainak, hogy
megtisztelték az alpolgármesteri feladattal.

8./ Ügyrendi bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó elmondta, hogy Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 10/2014. (XI. 12.) rendeletének 65. §-a szerint a képviselőtestület ügyrendi bizottságot hoz létre, mely ellátja a vagyonnyilatkozat vizsgálatával foglalkozó
bizottság feladatait is.
Javaslatot tett a bizottság elnökére: Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő, tagjaira: Polauf Gyula
és Milinszki Tibor képviselők személyében. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

104/2019. (X. 25.) határozat

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az ügyrendi bizottság
elnökének: Hoffmanné Bóka Erzsébet
tagjainak: Milinszki Tibor és Polauf Gyula
képviselőket megválasztotta.
9./ Egyéb ügyek
- Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a képviselő-testület a működésének részletes
szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében (a továbbiakban: SZMSZ)
határozza meg. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület az alakuló, vagy az azt
követő ülésén e törvény rendelkezései szerint megalkotja vagy felülvizsgálja a szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendeletét.
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2019. (V. 30.) önkormányzati
rendeletével módosította a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
10/2014. (XI. 12.) önkormányzati rendeletét. Az alakuló ülésen módosítását nem tartja
indokoltnak. Az SZMSZ-ben változtatást nem javasolt. Kérte a testületet, hogy a felülvizsgálat
tényét határozatban rögzítse.
A Képviselő-testület 7
következő határozatát:
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105/2019. (X. 25.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról
szóló, 4/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletével módosított
10/2014. (XI. 12.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálta,
módosítása nem szükséges.

-

Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség

Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az Mötv. 39. § (1) bekezdés
szerint az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati
képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy
élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát.
Kérte a képviselőket, hogy vagyonnyilatkozat nyomtatványt vegyék át, töltsék ki és 2019.
november 12-ig adják le.
-

Köztartozás-mentes adatbázisba való bejelentkezés

Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az Mötv. 38. § (4) bekezdés
szerint az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles
kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes
adózói adatbázisba. Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló
kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél
igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az
adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az
adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban
értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.

Völfinger Béla polgármester tájékoztatta az alakuló ülés résztvevőit, hogy
- a Markovics utcai járdaépítés befejeződött,
- folytatják az óvodai sportpálya körül a tereprendezést, füvesítést,
- a községháza bejáratánál a térkövezés folyamatban van,
- a vásártéren aprítékot állítanak elő, a saját termesztésű csemeték kiültetése folyamatban
van,
- a Bozsik program újra indult, Zajcsek Tibor vállalta az edzői feladatokat. Ez azért
örvendetes, mert így bátran indulhatnak 15-20 milliós fejlesztési pályázatokon. Fontos
lenne a sportöltözőnél a vizesblokk kialakítása
- a Magyar Falu programba benyújtották a Petőfi utcai szolgálati lakás felújítását is, már 9
pályázat vár elbírálásra. 5 millió Ft-ot nyertek járdaépítésre, melyet társadalmi munkában
kell elvégezni. 3 pályázat (orvosi rendelő építése, önkormányzati hivatal bútorzata
kiegészítése, irattár kialakítása, óvoda udvar fejlesztése, temetőben ravatalozó felújítása)
tartalék listára került??????????????
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-

a gyógyszertár minden napos nyitva tartással megkezdte működését, a forgalom
függvényében emelkedhet a nyitvatartási óraszám.
kérte a képviselőket, hogy gondolkozzanak a régi óvoda hasznosítási lehetőségeiről az
állagmegóvás érdekében. Fenntartható, üzemeltethető cél kellene.
Milinszki Tibor képviselő szerint a környezetével is foglalkozni kell, hisz a fák helyi
védelem alatt állnak.
Polauf Gyula képviselő alkalmasnak tartaná egy művészeti iskola színhelyéül.
Szalay Bálint képviselő véleménye szerint annak kicsi lenne. Csak magán iskola jöhetne
szóba.
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy a megközelíthetőséggel van a gond. Sokat
veszítenek azzal, hogy nincs csatorna.
Polauf Gyula képviselő felvetette, hogy a volt ÁFÉSZ épületben lakásokat lehetne
kialakítani. A falu arculatát is megváltoztatná.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a volt ÁFÉSZ ingatlan udvara az
önkormányzat tulajdona. Közösen kellene gondolkodni a Zirci Coop-pal a
hasznosításban.

-

a Rácakóból rengeteg szemetet távolítottak el. Egy része már komposztálódott. Faág
lerakó helyet kellene keresni.
Szalay Bálint képviselő a Kuti dombot javasolta, a régi szeméttelep helyén. Kérdezte,
hogy ott még veszik a vízmintát?
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy igen, a régi szeméttelep
rehabilitációja folyamatos. ????????????????
Megfelelő hely lehetne a vasútállomás, a hulladékudvar melletti rész, a Grófi Fürdőhöz
vezető út melletti terület. ?????????
Polauf Gyula képviselő javasolta, hogy mobil kamerával figyeljék meg az illegális
szemétlerakó helyeket.

-

Völfinger Béla polgármester kérte a képviselőket, hogy a 2019-2024 időszak terveiről
gondolkodjanak. Mit várnak az új önkormányzati ciklustól?
Esztergominé Major Tímea képviselő javasolta, hogy az iskolai műfüves pálya környékét
parkosítsák. A járdaépítést nem fejezték be. A térköves járda nincs lezárva, nincs
feltöltve.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy ebben az évben az iskola épülete
tetőjavítását és csatorna felújítását az önkormányzat végezte el 2,5-3 millió Ft kiadással.
Esztergominé Major Tímea képviselő elmondta, hogy az iskolaudvart lehetne parkosítani,
a műfüves pálya elkészülte után a munkákat abbahagyták. A gyerekek számára elérhetővé
kellene tenni az udvart.
Szalay Bálint képviselő kérdezte, hogy a Tankerület engedélye kell a munkákhoz?
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy egyeztetni kell a Tankerülettel.
A régi épület tulajdonosai: Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási és Pápateszér
községek önkormányzatai. A társtulajdonosok nem fordítottak még semmit a
tulajdonukra.
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Az udvar nagyon kicsi. Vízelvezető árkot ásnak a plébániai telek mellé, hogy megoldják a
csapadékvíz elvezetést.
Tapasztalata szerint korábban csak 1-2 évre oldották meg a felmerülő problémákat, ami
mára dühítővé vált. 30 év alatt százmilliókat költöttek az iskolára, amiből nem látszik
semmi. Nincs olyan része az épületnek, ami jó lenne. Sajnos az önkormányzatnak nincs
pályázati lehetősége az iskolára.
Esztergominé Major Tímea képviselő elmondta, hogy a Tankerület próbálja enyhíteni a
gondokat, 2 tantermet és a mosdót felújította.
Völfinger Béla polgármester kérte, írják össze az iskolában, hogy milyen munkák
elvégzését szeretnék.
-

Fogorvosi állás betöltése ??????????????????

-

Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy az elmúlt öt évben 4 havi illetményének
megfelelő összegű jutalomban részesült. Úgy érzi, maximális teljesítményt nyújtott ezen
időszak alatt. Az öt év alatt 6,4 hó szabadságát nem tudta kivenni, hisz minden napra
jutott feladat. Teljes felelősséggel gondolkodott. 2014. évet 3,5 millió Ft-tal zárták. A 3.
év végén 40 millió Ft-ot produkáltak. 1,5 évig csökkentett bérrel kellett dolgozni, csak
2017. január 1-jétől határozta meg a törvény a mostani összeget. A hasonló
lakosságszámú települések polgármestereinél természetessé vált, hogy a törvény által
adott lehetőséget kihasználják, évi 6 havi jutalmat megkapják.
Minden igyekezetével azon volt, hogy kihozza a faluból a maximumot. Teljesíteni akar
ezután is.

Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő elmondta, hogy mindenki látja a fejlődést a faluban, hogy a
polgármester 0-28 óráig dolgozik.
Horváth József alpolgármester javasolta, hogy havi illetményének 4 havi összegével megegyező
jutalomban részesítsék a polgármestert.
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő, az ügyrendi bizottság elnöke javasolta, hogy havi
illetményének 6 havi összegével megegyező jutalomban részesítsék a polgármestert.
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 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:
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106/2019. (X. 25.) 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

107/2019. (X. 25.) 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.
Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Mária
címzetes főjegyző

Völfinger Béla polgármester nyilatkozott, hogy a jutalmat köszönettel elfogadja.

Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte az alakuló ülés résztvevőinek a megjelenését,
a nyilvános ülést 21 órakor bezárta, a tanácskozást zárt ülésen folytatja.
K. m. f.

Fehér Mária
címzetes főjegyző
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Völfinger Béla
polgármester
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