Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Szám: IV. 58-2/2022.
Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február 14-én 08 órai
kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.
Jelen voltak:
Völfinger Béla polgármester
Horváth József alpolgármester
Milinszki Tibor képviselő
Polauf Gyula képviselő
Esztergominé Major Tímea képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző
Vassné Butkovics Andrea vezető főtanácsos
Távol maradtak: Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő
Bolla József képviselő
A polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül
megjelent 5 fő, távol maradt 2 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.
Javaslatot tett az ülés napirendjére:
Napirend

1./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Előadó: Völfinger Béla polgármester
2./ Polgármester szabadságának ütemezése és jóváhagyása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
3./ Vegyes ügyek
Z á r t ülésen:
1./ Települési támogatások
Előadó: Völfinger Béla polgármester
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
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N a p i r e n d tárgyalása:
1./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés tervezetét
ismertette. Elmondta, hogy a közös hivatalt fenntartó négy önkormányzat polgármestere
január 1-jétől folyamatosan egyeztetett. Szerette volna elérni, hogy a köztisztviselők
béremelést kapjanak, hisz 10 millió Ft plusz támogatással számolhatnak 2022. évben. 2021.
évben a bérfejlesztés elmaradt, jutalmat kaptak a dolgozók év végén. A 2021. évben kiosztott
jutalomnak megfelelő összegű bérfejlesztést javasolt, és meg maradt volna jutalmazásra is. A
jutalomkeretet leszavazták a polgármesterek. A közös hivatal működtetéséről szóló
megállapodás szerint lakosságarányos a finanszírozás. A kiegészítő támogatás elosztásában
nem volt egyetértés a polgármesterek között. A finanszírozást 8,17 főre kapja a közös hivatal.
Mivel mindegyik községben van hivatal, az rezsiköltséggel jár. Erre kívánják felhasználni a
kiegészítő támogatást. A maradvány 52 %-a Pápateszért illeti meg.
A munkaerő elosztáson van a vita, több ember dolgozik a községeknek, mint amennyi
lakosságarányosan megilletné.
Megállapodtak abban, hogy Győrffy Endre Győzőné köztisztviselő 2022. március 1-jétől heti
1 nap (csütörtök) Pápateszér községben dolgozik Pápateszér Község Önkormányzatának.
Pápateszér Község Önkormányzata viseli a munkába járása költségét. Kérte a képviselők
véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Javasolta, hogy a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését fogadják
el. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
7/2022. (II. 14.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a Pápateszéri Közös
Önkormányzati Hivatal 2022. évi
költségvetését 55.551.882 Ft bevétellel és
kiadással a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja.

Völfinger Béla polgármester ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket, határozati
javaslatot, rendelettervezetet és indokolást. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a költségvetési rendelettervezetet, az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása határozati javaslatát
fogadják el. Kérte a testület döntését.

2022. 02. 14.

5/2. oldal.

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletét:

1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a mellékelt
rendeletet alkotja.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

8/2022. (II. 14.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a saját bevételei összegét, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
három évre várható összegét a mellékelt táblázatban
bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában
jóváhagyja.

2./ Polgármester szabadságának ütemezése és jóváhagyása
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatát:
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9/2022. (II. 14.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata
Képviselő-testülete – személyes érintettsége miatt –
nem zárja ki Völfinger Béla polgármestert a
Polgármester szabadságának ütemezése és jóváhagyása
döntéshozatalból.

Völfinger Béla polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatát:

10/2022. (II. 14.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy Völfinger Béla polgármester szabadságának
ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjék a szükséges munkajogi
intézkedések megtételéről.
Határidő: 2022. február 28.
Felelős: Fehér Mária
címzetes főjegyző

Horváth József alpolgármester az ülésről eltávozott. A jelenlevő képviselők száma: 4 fő

6./ Vegyes ügyek
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy
- pályázatot nyújtanak be a ravatalozó homlokzati felújítására, térkövezésre
- az orvosi rendelőnél a parkoló, hűtő-fűtő klíma, riasztó,
kamera,,
Tekse és Bem utcában útépítésre,
művelődési ház nyílászárócserére, fűtéskorszerűsítésére,
óvoda bővítésre,
Árpád utcában járdaépítésre,
kommunális gép beszerzésre,
közösségszervező eszközbeszerzésre,
malmokról filmkészítésre,
videos adatbázis (idős emberekkel interjú) készítésre
Petőfi u. 15. sz. alatti szolgálati lakás felújítására
játszótéri eszközökre
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-

-

-

községháza napelem bővítésre, garázskapu és
levegőszivattyú beépítésre
START munkaprogramot elfogadták, kedvező tendencia, hogy fiatalok nem
jelentkeznek a közmunkaprogramba, munkahelyet létesítenek
Előkészítés alatt áll a csapadékvíz elvezetési, bölcsődei pályázat, valamint az iskola
épület energetikai felújítása
Esztergominé Major Tímea képviselő elmondta, hogy az iskolában szükséges lenne a
villanyvezetékek cseréje. 3x40 A kellene, mert sok a fogyasztó.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy Alsószentivánon voltak, az egyházi fenntartású
óvoda és iskola működéséről szereztek tapasztalatokat.

Völfinger Béla polgármester kérte a képviselők javaslatait, ötleteit.
Hozzászólás nem hangzott el.

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 09 órakor bezárta, a tanácskozást zárt
ülésen folytatja.

K. m. f.

Fehér Mária
címzetes főjegyző
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