Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Szám: IV. 2-7/2020.

Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. július 15-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
Polauf Gyula képviselő
Esztergominé Major Tímea képviselő
Bolla József képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző
Vassné Butkovics Andrea vezető főtanácsos
Pápai Rendőrkapitányság részéről: Varga Csaba r.zls.
Távol maradt: Milinszki Tibor 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./ Szalay Bálint képviselő lemondásának tudomásul vétele
Bolla József képviselő eskütétele
Előadó: Bolláné Szabó Karolin HVB elnök
2./ Beszámoló Pápateszér község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Varga Csaba r.zászlós körzeti megbízott
3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Völfinger Béla polgármester
4./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és
pénzmaradvány jóváhagyásáról
Előadó: Völfinger Béla polgármester
5./ Az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzései
Előadó: Völfinger Béla polgármester

2020.07. 15.

12/1. oldal.

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

6./ Tájékoztató a polgármester veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntéseiről
Előadó: Völfinger Béla polgármester
7./ Gazdasági program 2020-2024. évekre
Előadó: Völfinger Béla polgármester
8./ Vegyes ügyek
Z á r t ülésen:
1./ Települési támogatási kérelmek
Előadó: Völfinger Béla polgármester

N a p i r e n d tárgyalása:
1./ Szalay Bálint képviselő lemondásának tudomásul vétele
Bolla József képviselő eskütétele
Előadó: Bolláné Szabó Karolin HVB elnök
Előadó ismertette a képviselő-testülettel, hogy Szalay Bálint képviselő 2020. július 8-án
lemondott képviselői mandátumáról.
A 2019. október 13-án hitelesített eredmény jegyzőkönyv tanúsága szerint a szavazatszám
szerinti sorrendben a következő legtöbb szavazatot elért jelölt Bolla József független jelölt. A
Képviselő-jelölt vállalta Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületében
megüresedett önkormányzati képviselői mandátum személyével való betöltését, az
önkormányzati képviselői tisztség viselését. Pápateszér Község Helyi Választási Bizottsága
Szalay Bálint lemondásával megüresedett helyi önkormányzati képviselői helyet Bolla József
jelölt részére adta ki 1/2020. (VII. 11.) határozatában. Felkérte Bolla József képviselőt, hogy
az esküt tegye le.
Bolla József képviselő a következő esküt tette: „Én, Bolla József becsületemre és
lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő
feladataimat Pápateszér község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”
A Képviselő-testület Szalay Bálint képviselői megbízás lemondással való megszűnését és Bolla
József képviselői mandátumhoz jutását tudomásul vette.
Völfinger Béla polgármester elmondta, bízik abban, hogy Bolla József személyében olyan
képviselő lesz, amilyet a falu szeretne. Üdvözölte a képviselő-testületben.
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2./ Beszámoló Pápateszér község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Varga Csaba r.zászlós körzeti megbízott

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt beszámolót. Megköszönte az önkormányzat támogatását.
Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester megköszönte a körzeti megbízott rendőrök munkáját,
segítőkészségét. Javasolta, hogy a beszámolót fogadják el. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

25/2020. (VII. 15.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pápateszér község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról szóló beszámolót elfogadta.
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Pápai Rendőrkapitányságot
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Völfinger Béla
polgármester
Varga Csaba r. zászlós az ülésről eltávozott.

3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást és előzetes
hatásvizsgálatot ismertette. Kérte a képviselők hozzászólásait.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselőtestület.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletét:
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4/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata
Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 22.)
önkormányzati rendelet módosításáról a mellékelt
rendeletet alkotja.

4./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és
pénzmaradvány jóváhagyásáról
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást, előzetes
hatásvizsgálatot ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadja el a képviselőtestület.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletét:

5/2020. (VII . 16.) önkormányzati rendelet
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat 2019. évi zárszámadásról és pénzmaradvány
jóváhagyásáról a mellékelt rendeletet alkotja.

5./ Az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzései
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
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26/2020. (VII. 15.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a
polgármesteri előterjesztés elfogadásával – a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-a (1) bekezdése
rendelkezéseire figyelemmel megállapítja, hogy az Önkormányzat
a 2020. évben közbeszerzési tervben feltüntethető beszerzéseket
(építési beruházást, felújítást, és szolgáltatás-megrendelést) nem
tervez, így közbeszerzési tervet elfogadni nem áll módjában.

6./ Tájékoztató a polgármester veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntéseiről
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Elmondta, hogy 10-12 fő
segítségével maszkokat készítettek. Önkéntesek segítettek a kiosztásában, a gyógyszerek
kiváltásában, házhoz szállításában, bevásárlásokban. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

7./ Gazdasági program 2020-2024. évekre
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó elmondta, hogy – tekintettel a községben kialakult feszült és bizonytalan helyzetre –
gazdasági program tervezetet nem készített. Ha úgy alakul, a következő ülésre beterjeszti.
Tervezi a Ráczakóban levő növényi hulladéklerakó felszámolását, hisz a vásártér erre nem
lehet helyszín. Javaslatokat kért a képviselőktől olyan helyszínre, amit meg tudnak közelíteni,
és zárható.
Horváth József képviselő a Szőlő u. 32. sz. alatti ingatlan mögötti területet javasolta.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy annak a növényi hulladéknak az elhelyezéséről
kell gondoskodni, amit a lakosság az un. barna kukában nem tud elhelyezni. Hátránya az ilyen
lerakónak, hogy az állati kártevők elszaporodnak a környékén.
A tejautomata sorsát is rendezni kell.
Bolla József képviselő javasolta, hogy helyi termékeket értékesítsenek benne.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy olyan javaslat is volt, hogy az óvodába jó lenne
tároló helyiségnek.
Bolla József képviselő szerint kár lenne a helyéről elhozni.
Polauf Gyula képviselő szerint lehetne kiállítóhely.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy lángos, hot-dog árusítás céljából volt rá
érdeklődő, de nem lenne esztétikus. Meg kellene hirdetni eladásra.
Bolla József képviselő elmondta, hogy az árából meg lehetne vásárolni az óvodának a faházat.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a régi óvoda hasznosításáról is gondolkodni
kell. Jelenleg használat nélkül áll.
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Esztergominé Major Tímea képviselő jó ötletnek tartaná, ha fiatal házasok 5 évig bérelhetnék
lakás céljára. Véleménye az, vagy az önkormányzat hasznosítja, vagy elpotyálja.
Polauf Gyula képviselő javasolta, hogy alapítványi iskolának és szállásnak kellene felajánlani,
a volt öregek otthonával kombinálva. Nyári programokra, táborokra is el tudná képzelni
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy az épület teljes korhű felújítására 50-100 millió
Ft kellene. 2017-ben építészek megnézték, korhű állapotába visszaállítani a teljes uradalmi
épületegyüttest – megérdemelné az épület - 1,5 md Ft-ba kerülne. Az önkormányzat felújítani
nem tudja. Az eladás az egyedüli megoldás, feltételekkel, biztosítékkal az épület jellegének
megőrzésével. 2021-ben lesz Esterházy kiállítás a pápai Várkastély emeletén. Ehhez várják a
pápateszéri vonatkozású értékeket. Muszáj valamilyen irányba elmozdulni az épület
hasznosításával kapcsolatban. Az épületben nincs állandó hőmérséklet, a falak vizesednek,
elindul az épület állagának leromlása. Egy évet még bevállalhatnak a fűtés, szellőztetés
tekintetében, de ez is költség.
A vizesblokk felújítása is minimum 5 millió Ft lenne. Elpotyálni nem szeretnék.
Polauf Gyula képviselő felajánlotta, hogy csempéje van raktáron, tudnák használni.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a következő ülést a régi óvodában kezdik, hogy
a képviselők megtekinthessék az épület állapotát. A következő megoldásra váró probléma az
ÁFÉSZ épület, ami üresen áll, az állaga romlik. A hasznosítása fontos lenne a falukép
szempontjából is. Volt már érdeklődő csomagoló üzem, öregek otthona, kínai áruház céllal,
de egyik sem valósult meg.
Polauf Gyula képviselő szerint lakásokat lehetne kialakítani bennük, vagy irodaháznak is el
tudná képzelni.
Völfinger Béla polgármester a gazdasági programhoz várja a képviselők javaslatait. A
tervezetet a következő ülésen a képviselő-testület elé terjeszti.

8./ Vegyes ügyek
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy
- a Magyar Falu Programban a fogorvosi körzet 2 fogászati kezelőegység beszerzésére
kapott 3-3 millió Ft támogatást a pápateszéri és lovászpatonai rendelőkbe.
Járdaépítés anyagára sikerült támogatást kapni, melyből a Kossuth utca páratlan oldalán
építik meg a járdát lakossági közreműködéssel. Nem nyert az orvosi rendelő építése pályázat
és az útfelújítási pályázat. Még nincs döntés a lombszívó, hótoló eszközbeszerzési
pályázaton.
A plébánia felújítására (tető, vizesblokk, festés-mázolás) benyújtott pályázat is elbírálásra
vár.
-A felnőtt labdarúgó csapat – játékos hiányában – nem tud részt venni a 2020/21.
bajnokságban. Elmondta, hogy ő mindent megtett annak érdekében, hogy ez ne történjék
meg. Biztosította az önkormányzat a működési költségeket. A háttérben többen áskálódtak
vagy passzívan, közömbösen szemlélik, hogy tönkre megy a labdarúgás. Illett volna helyben
összefogni, elfeledni a sérelmeket, félretenni a sértődéseket annak érdekében, hogy a most
általános fiataloknak és a falu szurkolóinak legyen lehetősége a jövőben
labdarúgómérkőzésre járni Pápateszéren. Jelenleg 25 fő gyermek vesz részt a Bozsik
programban. Az óvodás labdarúgókat az óvodavezető, az általános iskolásokat a
polgármester szállítja a mérkőzésekre és edzésekre Pápára. Ezek általában hétvégén
szombat, vasárnapi időpontok. 3 éve vettem át az egyesületet, több 10 millió forint értékű
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beruházást tudtunk megvalósítani illetve a most utolsót valószínűleg visszavonják tőlünk. Ez
azt jelenti, hogy nem lesz öntözött labdarugópálya Pápateszéren.
Polauf Gyula képviselő nem ért egyet azzal, hogy megengedik, hogy ne a saját településen
focizhasson a játékos.
Esztergominé Major Tímea képviselő elmondta, hogy a Bozsik program „elcsúszott”.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy az együttműködést elvárná az iskolától. Az
önkormányzaté az iskola udvarán levő konyha és műfüves pálya.
Esztergominé Major Tímea képviselő elmondta, hogy az épület is az önkormányzaté.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy az iskolaépület tulajdonosa az önkormányzat,
vagyonkezelője a tankerület.
Horváth József alpolgármester úgy összegezte az előző hozzászólásokat, hogy nem a falué
az iskola.
Esztergominé Major Tímea szerint kommunikációs problémák vannak, beszélgetni kellene.

Völfinger Béla polgármester a rendezvényekről tájékoztatta a képviselőket:
2020. július 18-án lovasnap létszámkorlátozással, pót gyermeknapi programokkal. A
rendezvény fővédnöke Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő.
2020. augusztus 22-én Zsörki búcsú
2020. szeptember 13-án Teszéri búcsú, 12-én orgonakoncert a templomban
2020. szeptember utolsó hétvégén Vízi malom napok , szüreti felvonulás
Várható átadási ünnepségek: út, iskolai konyha, hivatali berendezések
A káposztás kertben az áthaladó út szélessége 280 cm a jelenleg használt 4-5 méterrel
szemben. Ezt valahogyan rendezni kellene. A jövő évi Start közmunkaprogramban
szeretném beletenni, mint munkaterületet. A vízáteresz sincs az út tényleges helyéhez képest
jó helyen. Egyeztetni kell a tulajdonosokkal.
A Farkas hegyben megnőtt az áthaladó forgalom, sebességkorlátozó tábla kihelyezése
indokolt. Erről egyeztet a fenyőfői és bakonyszentiváni polgármesterekkel. A farkas hegyi
lakott részen 20 km/h sebesség(3db) azon kívül 30 km/h (3db) sebességkorlátozó táblák
beszerzését javasolta.

Tájékoztatta a képviselőket, hogy tájékoztató levelet írt a lakosságnak a mára elmérgesedett
helyzet miatt, a felháborító eseményekről és azok hátteréről, mivel főként a fiatalok nem
ismerik az előzményeket:
„2014-ben hoztam egy döntést a családdal közösen. Egy döntést, hogy elindulok a
választáson a polgármesteri székért. Változtatni akartam a falu addigi helyzetén.
Tudtam, hogy ezzel a döntéssel fel kell számolnom a 21 éves vállalkozásomat, és vele 8
ember munkahelyét. Tudtam, hogy ez egy egész embert kívánó, egészen más feladat lesz.
Tudtam, hogy amit akarok, ahhoz több ciklusban kell gondolkozni. Tudtam, hogy a változás
érdekeket fog sérteni, azokét, akik szembemennek a falu érdekeivel, vagy a falu kárára
akarnak nyerészkedni.
Arra viszont nem számítottam, hogy két ember, az egykori polgármester, Kurics László és az
egykori képviselő, Klesitz Tibor már a kezdetektől, 2014 novemberétől gyakorlatilag a ,,
döglött tehenes tábláig" bezárólag folyamatosan betartanak, rombolnak, hamis és hazug
információkat szellőztetnek az önkormányzatról, illetve személyemről. Eddig forintban is
mérhetően többszázezer forint kárt okoztak a falunak. Az elmúlt hónapokban ismét
felerősödött a tevékenységük. Talán azért, mert egyikőjüknek éppen lejárt a felfüggesztett
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börtönbüntetése?
Mi áll a háttérben? Mi az oka e két ember ámokfutásának?
Igen itt is pénzről, a vagyonról van szó. Egy vagyonról, amit e két ember a kárpótlás alatt a
pozíciójuknál fogva, a náluk lévő információk birtokában tudott megszerezni. Ha Ön 40 éves
vagy fiatalabb, akkor a 90-es években lezajlott kárpótlásból nem sokat értett, tapasztalt. A
kárpótláskor visszaadták magántulajdonba a kommunizmusban elvett és az állami
tulajdonban lévő földeket, erdőket. Az ehhez szükséges összes információ az akkori
polgármesterhez (Kurics László) a hivatalba futott be. Barátjával, a boltos vállalkozóval,
képviselővel éltek is ezekkel az információkkal. Felvásárolták a kárpótlási jegyeket a
nyugdíjasoktól, és a hozzá nem értőktől. Délután és éjjelekig e két ember a hivatalban a
térképeket, földkönyveket bújta. Mit vegyenek meg? Mi legyen a mienk? Tudták, hogy a
földnek, erdőnek nagy értéke lesz. Ezzel a tudással bearanyozhatták volna a falu jövőjét.
Őket ezért választottuk akkor, csak éppen a közért nem akartak tenni. Megvehették volna a
falunak például a Hosszú tavat, akkor ma lehetne a falunak saját tava. E helyett maguknak
vették meg, és eladták.
Vehettek volna erdőt a falunak, ehelyett maguknak vették meg szinte mindet. Csak magukra
gondoltak.
El is érkeztünk e két ember problémájához. Az erdőhöz. Innét ered minden gonoszság, amit
most a falunak, polgármesternek, jegyzőnek, papnak, vállalkozóknak, az erdőbirtokosság
vezetőinek és a falu lakóinak el kell tűrnie e két egykori faluvezetőtől.
Az erdővagyont a kárpótlás után csak közösen lehetett használni . Egy társaságot,
úgynevezett Erdőbirtokossági Társulatot kellett létrehozni a falu azon lakóinak , akik erdőt
is kaptak vissza. Itt derült ki, hogy gyakorlatilag e két ember tulajdonába került az
erdőbirtokosságban lévő erdővagyon fele. A másik felén meg vagy 150 ember osztozott.
Ugye jó az arány? Az akkori öregek ezt látva, azzal hálálták meg, hogy nem engedték, hogy
részt vegyenek, bekerüljenek ennek a társaságnak a vezetésébe. Ezt napjainkig sikerült is
elérniük.
E két egykori faluvezető ennek az erdőbirtokosságnak a gyűléseire szinte mindig ügyvéddel
érkezett. A gyűlölet, a gonoszság fűtötte őket. Perelték a többieket, a saját társaságukat.
Ezek a perek napjainkra már 10 millió forint feletti kiadást jelentettek a pápateszéri
embereknek.
Továbbra sem fértek hozzá a vagyonhoz.
Ekkor kieszelték, hogy megtámadják az Erdőbirtokosság vezetőit, és azok családtagjait is! A
támadást több fronton indították. Az egyik ilyen támadáshoz akartak volna fel- kihasználni
bennünket, a hivatalt, a polgármestert és a jegyzőt.
Egy hónappal a hivatalba lépésem után már meghozták az első feljelentést. Utána szinte
minden pénteken. Ezekben feljelentették a helyi faiparos vállalkozókat fekete munkáért, az
utcán tárolt faanyagért, azért, hogy nem volt építési engedélye, nincs működési engedélye, a
tehén telep tulajdonosát, hogy elásott a birtokán 200 tehenet, hogy rálóg az
önkormányzati területre az épület, stb. Kértek volna adatokat önökről, Tisztelt
Pápateszériek! Mennyi adót fizetnek pl gépjármű, iparűzési és ki mennyivel tartozik?
Mindezt közben lekezelő, ordító, közben habzó szájjal (!) követelve az azonnali intézkedést.
Szálljunk ki a vállalkozóhoz, nézzük meg mennyi fekete munkás van a telepen, ássuk fel a
birtokát a tetemek után, stb. A dolgozóinknak görcsbe rándult a gyomra, amikor e két férfi
bejött a hivatalba.
Volt, hogy a képviselő-testületi ülésen kezdtek el személyeskedni, és minden képviselőt
szidalmaztak alpári stílusban, rámutatva egyesével, hogy kit miért jelentenek fel.
Gyakorlatilag a hivatalt felhasználva szerették volna kimozdítani, meggyöngíteni a
közbirtokosság vezetői közül mindenkit.
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A feljelentéseiket megválaszoltuk, vagy hatáskör és illetékesség hiányában továbbítottuk más
hatóságokhoz ( népegészségügy, állategészségügy, földhivatal stb).
Az illetékes hatóságok a bejelentéseket kivizsgálták, és visszaküldték a választ a
bejelentőnek és a hivatalnak is.
Egyetlen egy feljelentésük állítása sem állta meg a helyét! Hamis volt mind!
Pápateszért és a KT monogramot viszont megismerte az egész megye, az összes hatóság!
A feljelentéseik mennyisége olyan sok volt, hogy kiszámoltuk, egy ügyintéző 3(!) hónapi
munkáját tette ki. Ez több mint 600 ezer forintjába került akkor a falunak! Ezt az összeget
aljas ügyleteik miatt Önöktől vette el ez a két ember!
A hivatal dolgozóinak ekkor megtiltottam, hogy e két embertől bármilyen további iratot
átvegyenek, mivel a hivatal működését folyamatosan csak hátráltató, sehova nem vezető
ügyeket adtak, gerjesztettek.
Ezt egyeztettük a törvényességi felügyelettel, ahol jóváhagyták.
Egy kissé vissza is húzódtak, mert egyikőjük felfüggesztett börtönbüntetést kapott az egyik
teszéri vállalkozó és családjának megfenyegetése miatt. Ez (sajnos) mostanra alighanem
letelt, mert most újra beindultak.
Szóval aljas módon akartak a faluban összeugrasztani polgármestert, jegyzőt, vállalkozót,
hogy közben hozzáférjenek az erdőbirtokosságban lévő vagyonhoz!
1,5 hete az egyik teszéri vállalkozó irodájában az ordítósabbik azt mondta: ..decemberre
kicsináljuk a polgármestert. Ez éltet!"
Rá egy hétre a jegyző asszonyunknak ígérték meg, hogy: ,,magának is mennie kell!"
Szerdán ebédszünetben bejött a hivatalba és irodától irodára járt. Az ott lévő ügyintéző
kérdésére, hogy ,, kit keres?" a válasz: ,, csak szórakozni jöttem!"
KT a Vásártér oldalán elkerített az önkormányzat tulajdonából a telek teljes hosszában
mintegy 3méteres sávot. Föld az kell neki, még nem szerzett eleget. Levélben felszólítottuk
( kb.2 hónapja), hogy rakja vissza, ezt a mai napig nem tette meg.
KT az előd polgármesternél lezárt egy önkormányzati utat a volt szeméttelepnél a Kuti
dombnál. Ezzel többszázezer forint kiadást okozott a falunak! Másik utat kellett kialakítani. A
falunak akkor markolót kellett bérelni és murvát kellett vásárolni. Ezt is Önöktől vette el! Az
utat most is elkerítve tartja, melyet benőtt már az akác. Ez is a falu költsége lesz majd.
Összegezve: ez Pápateszér mocska, szennye már 25 éve!
Jó lenne, ha a falu megoldaná végre!
Jó lenne, ha a megfélemlített, megfenyegetett pápateszériek összefognának, megtennék a
feljelentéseiket. Más módja nincs, hogy vállalniuk kell tetteik következményeit.
Jó lenne, ha a falu kivetné magukból őket. Igaz, már a szomszédos községek vendéglátó
egységeibe járnak, ott népszerűsítik magukat. Nem veszik észre, hogy ott sem látják őket
szívesen, nem kedves vendégek.
A mi kis Teszérünket lejárató táblákat, az általuk „terménytároló”-nak vallott kápolnát
engedély nélkül, olyan helyre állították, ahova tilos elhelyezni.
Kérem, fogjunk össze, hogy ez a Teszérhez méltatlan állapot megszűnjön, és békességben
tovább épülhessen, szépülhessen a falunk.
Gyakorlatilag a Vásártér melletti lakóingatlanáról úgy gondolja, hogy munkagépeivel,
autóival a neki tetsző irányba hajt ki és be. Volt, hogy egyszerre 3 irányból csapázták, járták
össze, tették kaszálásra alkalmatlanná a területet. Volt, hogy a Vásártérre ültetett fát taposták
ki a sokáig fatelepként működő ingatlanukra való be- és kihajtáskor. A fabehordás és eladás
éveken keresztül működött, nem kis súllyal járták össze a területet. A csapáikat igyekeztünk
feltölteni, a csemeték helyett újat ültetni. Vártuk, hogy észreveszik, hogy van gazdája a
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területnek, utólag ezt belátom, reménytelenül tettük.
A Vásártéren az elmúlt években több munkát kezdtünk el. Visszavásároltuk a bejáratnál a
szerviz mellett lévő telket. Ha emlékeznek, akkor a tulajdonos ezen a telken tartályokat tárolt,
reklámozott eladásra. Ezt a telket az első ciklusban adta el az önkormányzat, Kurics László
polgármestersége idején mint építési telket. Abban a reményben, hogy ide építkeznek. Csak az
eladásnál az akkori faluvezető nem a képviselő-testület javaslatát hajtotta végre: 5 éves
beépítési kötelezettség vállalása és a visszaadás terhe mellett kellett volna az adásvételi
szerződést megkötni. Ez nem így történt meg, ezzel pedig a falut károsította meg. Azért, hogy
most egy rendezett faluképet tudjunk kialakítani,kénytelenek voltunk visszavásárolni, már
piaci áron 1 millió Ft-ért, és elkezdtük a parkosítását a területnek.
A focipálya mellett új fasort ültettünk. Az itt lévő régi fasor nagy részét és a Vásártéren lévő
többi fát szintén az első két ciklusban dolgozó polgármester idejében vágták ki, csak éppen a
pótlásukról elfelejtettek gondoskodni. Az elmúlt 5 évben több tucat fát ültettünk ki, hogy a
jövőben árnyékosabb, jobb klímájú területen lehessen rendezvényeket tartanunk. A fák
beszerzésében, szállításában több helyi vállalkozó is ingyen, átvállalva a költségeket segített.
Az aszfaltos pálya melletti egyenetlen, eddig nem hasznosított területen önerőből egy
lovaspálya kialakítását kezdtük el. A Ráczakóban lévő szeméttelepet felszámoltuk, elkezdtük a
terület egyengetését, és egy jó részét füvesítettük is. A lovaspálya, aszfaltos pálya és a szerviz
közötti részt az idén kezdtük el művelni. Tereprendezéssel a célunk egy könnyen
karbantartható, a rendezvényeinken használható felület kialakítása volt.
Ezt úgy tettük, hogy a 2 szomszédos ingatlanról kihajtási lehetőséget biztosítottunk az
aszfaltos pálya irányába. Ez a legrövidebb út is egyben ezekről az ingatlanokról. Tettük ezt
azért, mert a térkép szerint lenne itt egy szekérnyom (max 4m széles!), amely a volt
gyakorlókerttől indulna a temető kerítése mellett, a focipálya alatt, a lovaspálya alatt a
szerviz sarkáig, és onnét egy majdnem derékszögben fordulna el és érne ki a Vásártér
bejáratánál lévő szederfák mellett a murvás útra. Erre az útra azonban senki nem emlékszik,
ha volt is valaha, az minimum 60 évvel ezelőtt volt. Na emiatt, és, hogy ne járkálják össze
tetszőlegesen ezt a területet, inkább kiépítettünk egy szélesebb 8-10 m széles ( az előbbi 4m-rel
szemben!) és lényegesen rövidebb utat az aszfaltos pálya irányába. Ezt érdekes módon a nagy
traktorokkal használták is, de a kisteherautójukkal, terepjáróval a kezdetektől fogva elkezdték
összejárkálni az általunk elművelt területet. Telefonos megkeresésre nem nagyon reagált (
KT), nem vette fel, kinyomta híváskor vagy lekezelő hangnemben szólt bele, és nem volt
hajlandó párbeszédre. A többszöri telefonos kapcsolatteremtés után is folytatták a terület
összejárkálását . Ekkor az önkormányzat területén (nem az egykori úton!) több gödröt ástunk,
hogy ezzel kényszerítsük ki a megbeszélést. Ez sajnos egyoldalú hőbörgés, ordibálás lett. Ez
állítólag1,5 óráig tartott, mely alatt a felmenőimet szidalmazta. Én 5perc után otthagytam.
Ezt viszont végighallgatta vagy 30 gyermek és felnőtt, akik a lovas- és a focipályán töltötték a
délutánt.
Ezután egyik délután a két kárpótlási szakértő utat karózott ki magának a Vásártér közepén,
keresztül mindenen. Önkényesen. A földmérős játékuk közben összefestették a temetőkerítést
és az öreg szederfát. Beton keménységűre taposták a frissen vetett, füvesített területet, az új
Vásártéri járdán keresztül terepjáróval hajtanak át. KT önhatalmúlag bekerítette az
önkormányzat tulajdonát képező fúrt kutat a Vásártéren, és ráadásul megrakta azt szeméttel.
Az útkimérős játéka után földmérőt hívattam, hogy meggyőződjek az önkormányzat Vásártéri
füves területe és KT mezőgazdasági gépeit tároló ingatlan közötti telekhatár helyéről. Ekkor
kiderült, hogy kb. 2-3 méteres területen a kutat is hozzá kerítette a sajátjához. (Vonzódik a
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földhöz a kárpótlás óta.)
Levelet küldtem neki, a szitkozódása ellenére, mert szóban csak hőbörgésre, szidalmazásra
futotta nála. Ebben közöltem, hogy használhatja a Vásártérre néző kijáratot a munkagépeivel
a régi aszfaltos pálya irányában. Ez rövidebb is, kb.harmada a dolomitos útig és kb. 2-3x
szélesebb, tehát könnyebben tud kijárni a munkagépeivel. Válasz nem jött, de továbbra is
napi szinten összetiporta a munkánkat. Ezt megelégelve, feljelentést tettem rongálás miatt.
Tovább folytatta terepjárójával a terület összejárását. Ezt kéjes élvezettel végezte. Volt, hogy
5-ször egymásután behajtott az elművelt és bevetett területen a Vásártér autószerviz felőli
bejáratától a kertje végében lévő kapujáig. Ott megfordult az elvetett területen, és
visszahajtott a Vásártér szerviz felőli murvás útra. Eközben koncentrált, hogy az elművelt
terület közepén menjen végig. Erről videó felvétel is készült. Van olyan felvételünk is, amelyen
az új járdán keresztül hajt ki a terepjárójával. Ezután megint feljelentést tettem rongálásért.
Minden taposás után újra gereblyéztük és felülvetettük a területet. Természetesen az okozott
kár megtérítését is követeljük. Szóval türelem, idő kell ehhez az öntörvényű emberhez.
Új focipályát épülünk!
Én 1994-ben, 23 évesen lettem önkormányzati képviselő. 1996-ban a Dobos malom tavának
kotrását végezték. A tulaj felajánlotta, hogy ingyen odaadja, szállítással a mederből kitermelt
jó minőségű fekete földet.
Ekkor éppen megszűnt a focicsapat a faluban, nem használták a focipályát. Másodmagammal
bementem az akkori polgármesterhez, Kurics Lászlóhoz. A polgármester, akkor (még)
elegánsan öltözve fogadott bennünket. Elmondtuk a jövetelünk tárgyát.
Szerintünk, mivel nincs jelenleg focicsapat érdemes lenne a pálya felújításán elgondolkozni.
Az ötletünk az lett volna, hogy a jelenlegi focipályához képest derékszögben elforgatva az
aszfaltos pálya helyén egy új pályát építsünk. Az új pályára pedig ingyen, leszállítva kaptuk
volna a termőföldet. Kurics László polgármester azonnal , ,,mosolyogva" válaszolt: ,,Nem
gondoljátok, hogy a Kurics Lacira majd úgy fognak emlékezni hogy feltúrta a Vasárteret és
homokbányát csinált belőle. Jó az úgy, ahogy van!"
Hát mi azóta egy kicsit megtúrtuk...
Ki tudja mi lett volna, hogyan befolyásolta volna ez a labdarúgást Pápateszéren? Egy biztos
Laci bá is szereti a focit, hiszen minden meccsen ott van és Teszér ellen szurkol, nem is
akármilyen stílusban!”
Sajnálja, hogy minden fórum ezzel foglalkozik. Hátráltatja a munkát.
Polauf Gyula képviselő kérdezte, hogy adott-e valaki jó ötletet az üggyel kapcsolatban? Nem
lehet, hogy a polgármester belessen a csapdába. Ki kell találni valamit. Javasolta, nyissanak a
hivatalban panaszirodát. Vállal heti 2-3 órát. Nem minden panaszos meghallgatása a
polgármester feladata. Nem csinálhat mindent egyedül. Ilyen ember, mint Völfinger Béla 100
évben csak egyszer születik. Az egyház szemet huny a történtek felett?
Vassné Butkovics Andrea vezető főtanácsos elmondta, hogy július 19-én vasárnap 17,30 órai
kezdettel szimpatizáló felvonulást szerveznek magánemberek a faluban. A rendezők
egyeztettek a rendőrséggel. Békés felvonulás lehet.
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 22,15 órakor bezárta, a tanácskozást
zárt ülésen folytatja.

K. m. f.

Fehér Mária
címzetes főjegyző

2020.07. 15.

Völfinger Béla
polgármester

12/12. oldal.

