Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Szám: IV. 58-3/2022.
Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. április 28-án 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
Milinszki Tibor képviselő
Polauf Gyula képviselő
Esztergominé Major Tímea képviselő
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző
Távol maradt: Bolla József képviselő
A 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./ Pápateszér, Arany J. u. 4. sz. alatti szolgálati lakás meghirdetése eladásra
Előadó: Völfinger Béla polgármester
2./ Vegyes ügyek
Z á r t ülésen:
1./ Települési támogatások
Előadó: Völfinger Béla polgármester
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.

N a p i r e n d előtt:
Esztergominé Major Tímea képviselő bejelentette, hogy lemond képviselői megbízásáról.
Elmondta, hogy mint képviselőnek az volt a célja, hogy az iskola és az önkormányzat
kapcsolatát javítsa, segítse, újítsa. Falba ütközött, kellemetlen helyzetekbe került. Lemond
annak a javára, aki többet tud segíteni.
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Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy kétszer is beszéltek erről Esztergominé Major
Tímea képviselővel, eredmény nélkül. Bízott abban, hogy meggondolja magát, és nem mond
le, de nem sikerült.
Esztergominé Major Tímea képviselő elmondta, hogy nem hirtelen döntés volt részéről,
hónapok óta érlelődött benne. Nem tud többet segíteni. Kérte, hogy fogadják el a döntését,
megszenvedte.
Horváth József alpolgármester megköszönte Esztergominé Major Tímea munkáját.
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy elfogadja Esztergominé Major Tímea döntését.
Völfinger Béla polgármester köszönetet mondott Esztergominé Major Tímeának képviselői
munkájáért.

Esztergominé Major Tímea képviselő elhagyta az üléstermet.
Az ülésen jelenlevő képviselők száma 5 fő.

A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 30. § (2)-(4) bekezdése szerint Esztergominé Major Tímea képviselői megbízása
lemondással való megszűnését tudomásul vette. A lemondás képviselő által meghatározott
időpontja: 2022. április 28.
N a p i r e n d tárgyalása:
1./ Pápateszér, Arany J. u. 4. sz. alatti szolgálati lakás meghirdetése eladásra
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Hozzászólások:
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy vásároltak a szolgálati lakás helyett ingatlant, azzal
kiváltják. Jól gondolkodtak. Az orvosi rendelő befejezéséhez szükség van a pénzre, adják el
az ingatlant. Ő 20 millió Ft-ra gondolt.
Horváth József alpolgármester 25 millió Ft-tal javasolta meghirdetni.
Polauf Gyula képviselő egyetértett a 25 millió Ft-os javaslattal.
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő 25 millió Ft-ot javasolt.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy 25.560.000 Ft-ért hirdessék meg az ingatlant
eladásra. Kérte a testület döntését.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

13/2022. (IV. 28.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a tulajdonában álló Pápateszér, Arany János u. 4. sz. alatti
568 hrsz-ú ingatlant eladásra meghirdeti 25.650.000 Ft-ért.
Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlant értékesítésre
hirdesse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

2./ Vegyes ügyek
- Tánc-Lánc Alapfokú Művészeti Iskola telephely létesítése
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt kérelmet és megállapodás tervezetet ismertette. Kérte a
képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy kössenek megállapodást. Kérte a testület
döntését.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

14/2022. (IV. 28.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megállapodást köt a Pápai Református Kollégium Tánc-Lánc
Alapfokú Művészeti Iskolájával abból a célból, hogy a
Művészeti Iskola telephelyet létesítsen a pápateszéri Művelődési
Házban.
A kihelyezett tagozat keretében nyújtott táncművészeti oktatás céljára
rendelkezésre bocsátja a tulajdonában álló 8556 Pápateszér, Markovics
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János u. 6. sz. 77/1 hrsz. alatti Művelődési Ház helyiségeit és
berendezéseit a tanórák megtartása céljára.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

- Körzeti megbízott rendőr jutalmazása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó javasolta, hogy Pápateszér közbiztonsága érdekében kifejtett, eredményes
tevékenysége elismeréseként Varga Csaba r.zászlós kmb. rendőrt részesítsék 40.000 Ft
jutalomban,
vásárlási utalvány formájában. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

15/2022. (IV. 28.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Varga Csaba r. zls. kmb rendőrt 40.000 Ft jutalomban részesíti
Pápateszér közbiztonsága érdekében kifejtett, eredményes
tevékenysége elismeréseként.
Felkéri a polgármestert, hogy részére a vásárlási utalványt adja
át.
Határidő: azonnal
Felelős: Völfinger Béla
polgármester
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Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy
- az Ady utcában 125 db szilvafát ültettek el. Schvarcz Sándor 130 db cseresznyefa csemetét
ajándékozott a falunak.
- a Magyar Falu Pályázaton nyert kegyeleti hűtő megérkezett, Szekeres Krisztián ingyen
szállította haza.
- Folynak a májusi gyermeknap és a falunap-lovasnap előkészítő munkái
- Szombathelyi Patrik jelezte, hogy idén is meg szeretnék tartani a HUG fesztivált.
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy először 300-400 fő résztvevőről volt szó.
Polauf Gyula képviselő véleménye az, hogy békés világ, nincs ellene. Keresni kell, hogy
mi benne a pozitívum.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy írásban is, szóban is
bejelentés hozzá, por, zaj, kábítószer miatt.

érkezett panasz

Polauf Gyula képviselő szerint a negyedik gond az, hogy az út mellé piszkítanak.
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy a szervezők összetakarítottak a fesztivál után,
nem maradt szemét. Arra kell vigyázni, hogy olyan körök ne jelenjenek meg a faluban,
ami imidzsvesztést okozhat.
Polauf Gyula képviselő elmondta, hogy ő nem veti el a fesztivál megtartását. Olyan
módszert kell találni, ami pozitívumot hoz. Kapolcson is a semmiből indult.
Horváth József alpolgármester szerint a falunak nincs előnye belőle. A kapolcsi
rendezvényekkel nem hasonlítható össze a HUG fesztivál.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a Farkas hegyen azért vásárolnak ingatlant,
azért jönnek ide, mert csend, nyugalom van, madárcsicsergést hallgathatnak. 15-20 db
ilyen, pihenésre használt ingatlan van. Ezek elvesztik értéküket. Évente több rendezvényt
terveznek. Cseszneken örültek, hogy megszabadultak tőle. Hang nélkül nincs fesztivál. Ha
benyújtják a rendezvény megtartására a kérelmet, a szakhatóságok véleményét kikérik.

- Ismertette Réthy Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár leveleit, melyet
válaszként küldött Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási, Lovászpatona, Nagydém,
Pápateszér és Vanyola községek szennyvízelvezetési és –tisztítási megoldási javaslatra.
Ismertette a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottság 2022.
április 5-i ülésének jegyzőkönyvét.
Az egyedi szennyvíztisztítási pályázati anyag készen áll, várnak, míg tisztázódik, hogy
mennyibe kerül azt agglomeráció létrehozás és tervezés költsége, önrész mértéke, esély
mértéke.
- Turisztikai TOP pályázat előkészítése folyik a malomtó és malom helyreállítására,
vízijátszótér létrehozása, utak felújítása.
- Az Arany János utcában és a Tekse utcában útpadkáról a földet leszedték, és a Ráczakó
területére szállították.
- A buszvárókba az ülőpadok elkészültek.

2022. 04. 28.

6/5. oldal.

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

- A Fényes hegy bejáratától az útépítés elkezdődött, cserjeirtás, fakitermelés folyik, az árkot
az önkormányzat készíti.
- A Művelődési Házban a nyílászáró csere megtörtént, a napelemet júniusban helyezik fel,
amikor az orvosi rendelőre is felkerül.
- Az orvosi rendelőben a járólapozási munkákat végzik, készül az akadálymentes rámpa.
- A Művelődési Ház előterében a járólapozás miatt újra kell betonozni, mert hatalmas gödör
van a közepén. Ez 450 ezer Ft plusz kiadást jelent.
- Elkezdődött a közmunka program a tervezett munkákkal.

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

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20,45 órakor bezárta, a tanácskozást
zárt ülésen folytatja.

K. m. f.

Fehér Mária
címzetes főjegyző
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