Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Szám: IV. 58-1/2022.

Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. január 13-án 10,30
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./ 2022. évi járási startmunka mintaprogramok tervezése
Előadó: Völfinger Béla polgármester
2./ Esterházy Óvoda fenntartói joga átadásáról nyilatkozat
Előadó: Völfinger Béla polgármester
3./ Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előadó: Völfinger Béla polgármester
4./ Polgármesteri illetményt megállapító határozat hozatala
Előadó: Hoffmanné Bóka Erzsébet biz. elnök
5./ Vegyes ügyek
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N a p i r e n d tárgyalása:
1./ 2022. évi járási startmunka mintaprogramok tervezése
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester kérte a képviselők véleményét.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatait:

1/2022. (I. 13.) határozat
1.) PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy
Pápateszér Község Önkormányzata (székhely: 8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.)
támogatási igényt (a továbbiakban: pályázat) nyújtson be a BM Közfoglalkoztatási
Stratégiai és Koordinációs Főosztályához 2022.03.01-2023.02.28. időtartamra
összesen 5 fő munkanélküli foglalkoztatása költségeinek és a foglalkoztatás
kiegészítő (felhalmozási, dologi, stb. jellegű), ún. közvetlen költségek
(támogatásához, Mezőgazdasági közfoglalkoztatás start közmunkaprogram (a
továbbiakban: Program) keretében.
A program teljes költsége: 8.154.317 Ft.
Saját forrás nem szükséges.
2.) A Képviselő-testület a pályázat elnyerése esetére vállalja, hogy: a Program
szolgálatába állítja a korábbi start közmunkaprogramok keretében támogatott,
illetőleg e közmunka-programok bevételeiből finanszírozott beszerzések
eredményeit a Program manifesztált működése érdekében.
3.) A Képviselő-testület a pályázat elnyerése esetére támogatja az esetlegesen
szükséges közbeszerzési eljárások megindítását.
4.) A Képviselő-testület határozata végrehajtására, a szükséges intézkedések
megtételére, megállapodások megkötésére, egyéb kötelezettségek vállalására,
teljesítésére a polgármestert kéri fel, azzal, hogy a polgármester jogosult és
köteles a program eredményességével érdekében, továbbá a pályázat
tekintetében, azok megfelelősége és működő-képessége biztosítása érdekében
mindent megtenni, további Képviselő-testületi határozat vagy felhatalmazás
hiányában is.
Határidő: a pályázati eljárások által előírt határidők szerint, illetőleg folyamatos
Felelős: Völfinger Béla
polgármester
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2/2022. (I. 13.) határozat

1.) PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy
Pápateszér Község Önkormányzata (székhely: 8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.)
támogatási igényt (a továbbiakban: pályázat) nyújtson be a BM
Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztályához 2022.03.012023.02.28. időtartamra összesen 6 fő munkanélküli foglalkoztatása
költségeinek és a foglalkoztatás kiegészítő (felhalmozási, dologi, stb. jellegű),
ún. közvetlen költségek (támogatásához, Szociális start közmunkaprogram (a
továbbiakban: Program) keretében.
A program teljes költsége: 8.639.814 Ft.
Saját forrás nem szükséges.
2.) A Képviselő-testület a pályázat elnyerése esetére vállalja, hogy: a Program
szolgálatába állítja a korábbi start közmunkaprogramok keretében támogatott,
illetőleg e közmunka-programok bevételeiből finanszírozott beszerzések
eredményeit a Program manifesztált működése érdekében.
3.) A Képviselő-testület a pályázat elnyerése esetére támogatja az esetlegesen
szükséges közbeszerzési eljárások megindítását.
4.) A Képviselő-testület határozata végrehajtására, a szükséges intézkedések
megtételére, megállapodások megkötésére, egyéb kötelezettségek vállalására,
teljesítésére a polgármestert kéri fel, azzal, hogy a polgármester jogosult és
köteles a program eredményességével érdekében, továbbá a pályázat
tekintetében, azok megfelelősége és működő-képessége biztosítása érdekében
mindent megtenni, további Képviselő-testületi határozat vagy felhatalmazás
hiányában is

Határidő: a pályázati eljárások által előírt határidők
szerint, illetőleg folyamatos
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

2./ Esterházy Óvoda fenntartói joga átadásáról nyilatkozat
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
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3/2022. (I. 13.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy a Veszprémi Római Katolikus Érsekség
(8200 Veszprém, Vár u. 16-18.) részére átadja a pápateszéri
Esterházy Óvoda (8556 Pápateszér, Petőfi u. 39.) fenntartói
jogát.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenntartói jog
átadásával kapcsolatban tárgyalásokat folytasson a
Veszprémi Római Katolikus Érsekség képviselőivel. .
Határidő: azonnal
Felelős: Völfinger Béla
polgármester
3./ Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester kérte a testület döntését.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
4/2022. (I. 13.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért a Pápai Tankerületi Központ által meghatározott
kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi
körzethatáraival.
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Pápai Tankerületi
Központot értesítse.
Határidő: 2022. február 15.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

4./ Polgármesteri illetményt megállapító határozat hozatala
Előadó: Hoffmanné Bóka Erzsébet biz. elnök
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Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Kérte a
képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

5/2022. (I. 13.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata
Képviselő-testülete – személyes érintettsége miatt –
nem zárja ki Völfinger Béla polgármestert a
Polgármesteri illetményt megállapító határozat hozatala
döntéshozatalból.

Horváth József alpolgármester kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatát:

6/2022. (I. 13.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Völfinger Béla polgármester illetményét 2022. január 1. napjától
az Mötv. 71. § (4) bekezdése szerint bruttó 650.000 Ft-ban, a
(6) bekezdés szerint költségtérítését havi 97.500 Ft-ban rögzíti.
Felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény és költségtérítés számfejtése
ügyében intézkedjék.
Határidő: 2022. január 20.
Felelős: Fehér Mária
címzetes főjegyző
Hoffmanné Bóka Erzsébet biz. elnök javasolta, hogy vizsgálja felül a testület, hogy a
polgármester illetményének és költségtérítésének változásával Horváth József alpolgármester
tiszteletdíja és költségtérítése megfelelő összegű-e a megváltozott jogszabályi környezetben.
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Fehér Mária címzetes főjegyző ismertette a Képviselő-testület 103/2019. (X. 25.) határozatát,
melyben a Képviselő-testület Horváth József alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 25.
napjától bruttó 99.700 Ft-ban, költségtérítését havi 15.000 Ft-ban állapította meg.
Horváth József alpolgármester nyilatkozott, hogy nem kívánja felvenni a tiszteletdíjat.
A képviselő-testület felülvizsgálta Horváth József alpolgármester tiszteletdíja és
költségtérítése mértékét, és megállapította, hogy azok mértéke a megváltozott jogszabályi
környezetben is megfelelő.
6./ Vegyes ügyek

Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a ZIRC-COOP ZRT.
meghirdette eladásra a Pápateszér 75/1 hrsz-ú, kivett áruház művelési ágú, 1883 m2 területű
ingatlanát. Jakabné Istenes Katalin igazgató asszony meghívta a képviselő-testület tagjait egy
helyszíni megtekintésre, az ülés után.
Kérte a képviselők javaslatait, ötleteit bármely témában.
Hozzászólás nem hangzott el.

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 11,30 órakor bezárta.

K. m. f.

Fehér Mária
címzetes főjegyző
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Völfinger Béla
polgármester
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