Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Szám: IV. 58-4/2022.
Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 25-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
Milinszki Tibor képviselő
Esztergominé Major Tímea képviselő
Bolla József képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak: Fehér Mária címzetes főjegyző
Vassné Butkovics Andrea vezető főtanácsos
Távol maradt: Polauf Gyula 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./ Ilkó Sándor képviselő eskütétele
Előadó: Bolláné Szabó Karolin HVB elnök
2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Völfinger Béla polgármester
3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány
jóváhagyásáról
Előadó: Völfinger Béla polgármester
4./ Beszámoló a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről
Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző
5./ Az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának
értékelése
Előadó: Völfinger Béla polgármester
6./ Az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzései
Előadó: Völfinger Béla polgármester
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7./ 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 tárgyalása:
1./ Ilkó Sándor képviselő eskütétele
Előadó: Bolláné Szabó Karolin HVB elnök
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette.
Ilkó Sándor képviselő a következő esküt tette: „Én, Ilkó Sándor 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 Esztergominé Major Tímea képviselői megbízás lemondással való
megszűnését és Ilkó Sándor képviselői mandátumhoz jutását tudomásul vette.
Völfinger Béla polgármester kérte Ilkó Sándort, hogy olyan lendülettel végezze képviselői
munkáját, mint a legelején. Üdvözölte a képviselő-testületben.
Bolláné Szabó Karolin HVB elnök az ülésről eltávozott.

2./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt rendelettervezetet és indokolást ismertette.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadják el. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletét:
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2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
a mellékelt rendeletet alkotja.

3./ Helyi rendelet alkotása az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány
jóváhagyásáról
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt rendelettervezetet és indokolást ismertette.
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt rendelettervezet, indokolást ismertette. Kérte a képviselők
véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadják el. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletét:

3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet
BAKONYSZENTIVÁN Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány
jóváhagyásáról a mellékelt rendeletet alkotja.

4./ Beszámoló a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről
Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a beszámolót fogadják el. Kérte a testület
döntését.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
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24/2022. (V. 25.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

5./ Az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának
értékelése
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Kérte a
testület döntését.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

25/2022. (V. 25.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékeléséről készült
előterjesztést elfogadja.
Felkéri a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjét, hogy a
beszámolót küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztályának.
Határidő: 2022. május 31.
Felelős: Fehér Mária
címzetes főjegyző

6./ Az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzései
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és közbeszerzési tervet ismertette. Kérte a
képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a
testület döntését. .
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

26/2022. (V. 25.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1./ elfogadja a határozat mellékletét képező Pápateszér Község
Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervét
azzal, hogy amennyiben év közben szükségessé válik
közbeszerzési eljárás lefolytatása, a közbeszerzési
tervet az adott eljárásnak megfelelően módosítani szükséges.
2./ felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjék a 2022. évi
közbeszerzési terv közzétételéről
Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Mária
címzetes főjegyző

7./ Vegyes ügyek

- Pályázat benyújtása Külterületi helyi közutak fejlesztése
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Kérte a
képviselők véleményét.
Hozzászólások:
Bolla József képviselő elmondta, hogy az alsó utat a malom tulajdonosok tudnák használni, a
felsőt nem használják. A szemétteleptől a „Macskásig” van értelme, onnan befele felesleges a
felújítás. A felső úton most lehet közlekedni.
Milinszki Tibor képviselő véleménye szerint egy útban kell gondolkodni.
Bolla József képviselő elmondta, hogy használati célja nincs, tönkre nem megy a
bakonyszentlászlói úttól befelé.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy mindenképpen meg kellene valósítani, hogy
Bakonyszentlászló, Vinye felé legyen turisztikai összeköttetés. Ezek az utak nehezen
járhatóak, mind az erdészeti, mind a mezőgazdasági tevékenységek során hasznos lenne. Öt
malom hely megközelítését könnyítenék meg.
Horváth József alpolgármester véleménye az, hogy a pályázatot előkészítették, adják be.
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Ilkó Sándor képviselő elmondta, hogy a természetvédelmi terület felé nagyobb a forgalom.
Bolla József képviselő egyetértett Ilkó Sándor képviselő véleményével, a természetvédelmi
területig végezzék a felújítást.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a természetvédelmi terület felé eső útszakaszt
már Bakonyszentlászlóval közös pályázaton kellene a jövőben megvalósítani. Ez a része
viszont jelenleg jól járható, kátyúmentes. Ennek a szakasznak a külön megtervezése költséget
jelentene, illetve a rövid beadási határidő miatt ezt nem lehet megvalósítani. Az
önkormányzat önereje 5 %, amely nem jelentős a beruházás összértékéhez képest. Javasolta,
hogy fogadják el a határozati javaslatot, a pályázatot nyújtsák be. Kérte a testület döntését.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

27/2022. (V. 25.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak
fejlesztése pályázatra.
Felújítandó utak:
hrsz: 0114; 0141; 0129/1-ből 30 m2 a két út összekötéséhez
A beruházás teljes költsége: 79.912.841,-Ft
Pályázati támogatás (95 %): 75.917.199,-Ft
Önerő (5 %): 3.995.642,-Ft
Felkéri a polgármester, hogy a pályázat benyújtására intézkedjen.
Határidő: 2022. május 31.
Felelő: Völfinger Béla
polgármester

- Pápateszér 505 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Kérte a
képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Kérte a
testület döntését.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
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28/2022. (V. 25.) határozat
1) Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az
2
Önkormányzat a Pápateszér belterületen fekvő, 505 hrsz.-ú 279 m területű, az
ingatlan-nyilvántartásban kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 2/6 részét
megvásárolja
Németh Györgyné Mojzner Éva 8373 Rezi, Arany J. u. 20.
sz. lakos eladótól.
2) A Képviselő-testület a környéken kialakult forgalmi értékekre figyelemmel a fenti ingatlan
vételárát legfeljebb 90.000.- Ft összegben állapítja meg.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat
tulajdonszerzése érdekében az 1) pontban meghatározott tulajdoni illetőség megvételére
a szükséges kötelezettség-vállalásokat és intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy
- a volt rendőrlakás értékesítéséből befolyó összegre szükség lenne a folyamatban levő
fejlesztések finanszírozásához. Egy részük költségét meg kellett előlegezni, a
támogatásokat várják. A Bakonyszentiván-Pápateszér-Fenyőfő közös útfelújítási
projektre 40 millió Ft támogatást vár Pápateszér.
-

A Fényes hegyi útépítéssel 50 %-os a készültségi fok, jövő héten elkészül. A Fényes
hegyben öt ingatlant bekerítettek vadvédelmi kerítéssel, zárt lesz a gyümölcsös. 70
db csemetét ültetnek el ebben az évben.

-

javasolta, hogy a lovaspálya használatát szabályozni kell. Idegenek tartanak ott
edzéseket, összetörik az akadályparkot. Az egyesület versenyzőit illeti meg az
ingyenes használat. A rendszabályokat táblán közzé kell tenni. Három verseny lesz a
pályán, a Sokoró-Bakonyalja, egy megyei és egy országos forduló.
Milinszki Tibor képviselő kérdezte, hogy a lovas pálya tulajdonjoga kié?
Völfinger Béla polgármester válasza: az önkormányzaté, bérbe adja a
sportegyesületnek.
Ilkó Sándor képviselő javasolta, hogy óradíjat állapítson meg az egyesület.
Völfinger Béla polgármester nem kifogásolja, ha szabad időben idegenek jönnek, de
az okozott kárt meg kell téríteniük.
Milinszki Tibor képviselő véleménye szerint, ha bérleti díjat kérnek, abból lehet
fedezni a sérült eszközök javítását, cseréjét. Az egyesület szedje be a bérleti díjat.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy térítésmentesen kapja meg az egyesület
a pályát. A lovas sport nagyon költséges. A lovas szakosztály tagjai önerőből
finanszírozzák a versenyeiket és minden felmerülő költséget. Az önkormányzat a
lovas pályát karbantartja, fűnyírás, növények locsolása.
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-

Az új orvosi rendelőnél a parkolót önerőből kell megépíteni. A szintezés folyik,
elkezdődhet az építés, amit június 30-ig be kell fejezni. Össze kell kötni a külső
járdával, kocsibejáróval, a járdát meg kell építeni a művelődési háztól lefelé. A
behajtóhoz az engedély megérkezett. Az orvosi rendelő épületén a szigetelés még
nincs fenn a födémen. Az orvosi rendelő építése alatt az ott dolgozók tapasztalták,
hogy valószínűleg szennyvizet engednek a patakba a mellette lakók. Az érintett
ingatlanok tulajdonosait írásban kell felhívni, hogy ezt ne tegyék.

-

Szükségesnek látja a kamerarendszer felülvizsgálatát.

-

Az általános iskola fenntartói joga átadásához a szülők 50 %-a járult hozzá, így az
meghiúsult. A Pápai Tankerület Igazgatója erről a Kréta rendszerben tájékoztatta a
szülőket. Az óvodai nagycsoportba járó gyermekek szüleinek 85 %-a támogatta az
átadást. Az általános iskolai tanulók szülei körében szimpátia aláírásgyűjtést
végeztek, amelynek eredménye: 73 % támogatja, hogy egyházi fenntartású legyen az
iskola. Ennyit jelentett volna a szülők tisztességes tájékoztatása.
Bolla József képviselő kérdezte, hogy van esély, hogy mégis átvegye az egyház a
fenntartást?
Völfinger Béla polgármester véleménye az, hogy ez az esélye van Pápateszérnek. Ha
nem veszi át az egyház, az iskola leépül, vele együtt a falu is. Az iskola épületének
fejlesztési igénye 300-400 millió Ft. Az önkormányzat ezt nem tudja felvállalni.
Pályázati lehetősége az elmúlt években szinte csak a tankerületnek volt. Az
önkormányzat három pályázatot nyert, amelyek az iskola ingatlanán valósultak meg,
több, mint 30 millió Ft értékben, illetve a saját erős fejlesztés is több millió Ft értékű
volt: járdaépítés, kerítés, udvar kialakítás, villamossági felújítás. 1400 m2 hasznos
használt terület van. Az újrapótlás értéke 650.000 Ft/m2 + ÁFA.
Pápateszér római katolikus falu. A baj az, hogy naivan álltak hozzá a szavazáshoz.
Az iskola nem adott a szülőknek kellő információt a szavazáshoz. 9 fő jelent meg a
szülői fórumon, és másnap reggel már szavazni lehetett. A szülők döntő többsége
nem is tudta, miről kellene szavazni. Rémhírek terjedtek: egyenruha, tandíj, stb. Ezek
hamis információk voltak. A nemmel szavazásra agitáltak, erre szülői visszajelzések,
illetve tanúk vannak.
A szavazást megelőzően többször is felajánlotta az igazgató-helyettes, akkor még
képviselő asszonynak, hogy a nevelőtestülettel látogassanak meg már működő
egyházi iskolát, gyűjtsenek tapasztalatokat első kézből, de ez valamiért nem valósult
meg.
Milinszki Tibor képviselő véleménye szerint az óvoda és iskola meghatározza egy
falu sorsát. Pápateszér sorsa borotvaélen van. El kell dönteni, hogy lefele mennek
vagy felfelé. Csak pozitívum lenne az átadás.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy 50 évre határozza meg a falu sorsát.
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy a tanárok nem helyben laknak, ingázók,
nincs gyökerük Pápateszéren.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a pályázati lehetőségeket megragadták,
ami csekély volt. Az óvoda egyházi fenntartását ajánlották fel az iskola érdekében.
Nem mérlegelték az egyéni szempontokat.
Bolla József képviselő szerint a pedagógusok tudták volna irányítani a szülőket.
Milinszki Tibor képviselő szerint a fejlődés a kiút. A teszériek döntsék el, mi legyen.

-

Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy éghajlatvédelmi
tanulmányút lesz május 26-án Veszprémbe, a Kálvin János Parkban
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Haluza János ( VMJV – Városüzemeltetési Iroda – parkfenntartásért felelős ügyintéző
) tart előadást Vadvirágos Veszprém témában, majd a Kolostorok és Kertek ( Séd
völgye ) megtekintése a program, ezután a kajárpéci, gyömörei, pápateszéri delegáció
egy sétát tesz a Veszprémvölgyi apácakolostor és Jezsuita templom romjaiig A séta
közben Haluza János bemutatja Veszprém város Zöldfelületi Stratégiáját, annak
felépítését, és tartalmát, fő célkitűzéseit, illetve az utóbbi évek nagyobb fejlesztéseit.
-

Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy jelezte Lajtman Csaba,
hogy lesz az idén is HUG fesztivál a Reflex farkashegyi ingatlanán, illetve a
szomszédos területen. Szombathelyi Patrik szóban bejelentette. A Farkashegyi
üdülők tulajdonosai tiltakoznak a fesztivál megtartása miatt. Az ő általuk észlelt
problémák zaj, porártalom, kábítószer. Elmondták, hogy a napelem a por miatt nem
termel, élhetetlen, egészségkárosító helyzet alakul ki a fesztivál ideje alatt. A
tulajdonosok szerint elvesztik értéküket az ingatlanok, nem ezért fektettek be
Pápateszéren. A rendőrséggel egyeztet az ügyben.
- Milinszki Tibor képviselő azt tartja a legsúlyosabbnak ebben, hogy a Reflex
Környezetvédő Egyesület partner a fesztivál szervezésében. A faluközösségnek nem
érdeke, hátba döfésnek tartja. A falunak anyagi előnyökkel sem jár. Tavaly még
szeptemberben és októberben is tartott a rendezvény.
- Völfinger Béla polgármester szerint a többi kár nagyobb, mint a haszon. Az előző
években Csesznek községben volt ez a rendezvény, a gondok ott is hasonlóak voltak.
A cseszneki önkormányzat örült, hogy megszabadult ettől a rendezvénytől. A
szervezők által jelzett éves 4 fesztivál és autós kemping, amennyiben megvalósulna,
ezzel szinte állandósulnának ezek a problémák. Személy szerint nem támogatja a
rendezvényt.
A Reflex Környezetvédő Egyesület idősebb tagjai elutasítják a fesztivált.

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 21,15 órakor bezárta, a tanácskozást
zárt ülésen folytatja.

K. m. f.
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