Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Szám: 15/2015.
Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 20-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
Ilkó Sándor képviselő
Milinszki Tibor képviselő
Sutóczky György képviselő
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző
Távol maradt: Léhner Ilona 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./ Döntés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módjáról és
szervezeti kereteiről
Előadó: Völfinger Béla polgármester
2./ Helyi rendelet alkotása a zajvédelem helyi szabályozásáról
Előadó: Völfinger Béla polgármester
3./ Javaslat létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntés meghozatalára
Előadó: Völfinger Béla polgármester
4./ Vegyes ügyek
Z á r t ülésen:
1./ A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatóság VE01-02656-4/2015.
számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása (Pápateszér 1463 hrsz.)
Előadó: Völfinger Béla polgármester
2./ A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Igazgatóság VE01-02657-4/2015.
számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása (Pápateszér 1434 hrsz.)
Előadó: Völfinger Béla polgármester
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3./ Települési támogatási kérelmek
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./ Döntés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módjáról és
szervezeti kereteiről
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a testület véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a
testület döntését.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
72/2015. (X. 20.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az egyes szociális és
gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvénnyel
módosított, a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 136. § (8) és (9)
bekezdéseiben foglaltak szerint – felülvizsgálta az önkormányzat kötelezően ellátandó
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatainak ellátásának módját, szervezeti
kereteit, a felülvizsgálat eredményeként az alábbiak szerint határozott:
Figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, a 2015. évi
CXXXIII. törvénnyel módosított 1997. évi XXXI. törvény 40. § (1) és (1a) bekezdés a)
pontjában foglaltakra – 2016. január 1. napjától a kötelezően ellátandó családsegítés és
gyermekjóléti szolgálat működtetésére vonatkozó feladatait a Pápakörnyéki Önkormányzatok
Feladatellátó Társulása útján kívánja ellátni.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
Határidő: 2015. október 31.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester
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2./ Helyi rendelet alkotása a zajvédelem helyi szabályozásáról
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt önkormányzati rendelettervezetet, indokolást és előzetes
hatásvizsgálatot, a a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály véleményét ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
H o z z á s z ó l á s ok :
Horváth József alpolgármester javasolta, hogy vasárnap délelőtt 9-11 óráig még lehessen
füvet nyírni, fűrészelni. Sokan dolgoznak szombaton is, legyen lehetőségük vasárnap az
otthoni munkára.
Milinszki Tibor képviselő felhívja a figyelmet a rendelet kihirdetésére, a hirdetőtáblákon jól
láthatóan helyezzék el, hogy minél többen elolvashassák.
Sutóczky György képviselő javasolta, hogy a munkaszüneti napi korlátozást ne a vasárnapi,
hanem a szombati korlátozáshoz tegyék.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy ne határozzák meg 20 főben a rendezvényt, hisz
vannak, akik egyedül is nagy zajjal szórakoznak. Nem javasolta, hogy a vasárnapi
munkavégzés lehetősége benne legyen a rendeletben. A többi módosítási javaslattal
egyetértett. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletét:
10/2015. (XI. 4.) önkormányzati rendelet
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a zajvédelem helyi
szabályozásáról a mellékelt rendeletet alkotja.
3./ Javaslat létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntés meghozatalára
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a testület véleményét.
H o z z á s z ó l á s ok :
Horváth József alpolgármester kérdezte, hogy a megmaradó létszámmal el tudják-e látni a
feladatokat?
Sutóczky György képviselő szerint a polgármester látja, tudja, hogy mekkora létszám
szükséges.
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy átgondolta a létszámcsökkentési
javaslatot, a megmaradó létszám elegendő. 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:
73/2015. (X. 20.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2015. évi létszám és feladat racionalizálással kapcsolatos
intézkedései során Pápateszér Község Önkormányzata
létszámkeretének csökkenését határozta el az alábbiak
szerint:
Pápateszér Község Önkormányzata
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2015.
01. 01. eredeti előirányzat szerint
Engedélyezett költségvetési létszámkeret
csökkentés 2015. december 31-ével
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:
hivatalsegéd
Engedélyezett létszámkeret a létszámcsökkentés
után

fő
5
1
1
4

A létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés
egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelenti, és legalább
5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó
többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
A létszámleépítés végrehajtása a 2015. évi utolsó igénylési
határidőn túl realizálódik, ezért a támogatást a 2016. évi
előirányzatból igényeli meg.
A felmentési idő és a tényleges kifizetés 2015. december 31.
napjáig valósul meg. Emiatt nincs lehetőség a 2015. évben
nyitva álló határidőn belül a pályázat benyújtására.
Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott
engedélyezett
létszámkeret
betartása
érdekében
a
felmentéssel,
végkielégítéssel
együtt
járó
létszámcsökkentések fedezete nem áll rendelkezésre, illetve
hiányt keletkeztet, ezért az ehhez kapcsolódó állami
támogatás igénylésére pályázatot nyújt be.
Pápateszér Község Önkormányzata költségvetési szerveinél a
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az
érintett munkavállalók- munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására
nincs lehetőség.
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
kijelenti, hogy az önkormányzat pályázatában olyan
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közalkalmazotti korengedményes nyugdíjazásához nem
igényel támogatást, aki után a Magyar Köztársaság 2015. évi
költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény XI.
Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 2. Különféle kifizetések
alcím előirányzat, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
cím, a 3. mellékletben szereplő I. pont 2. alpont szerinti
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
támogatása jogcímen megjelölt forrásból támogatást vesz
igénybe.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
létszámcsökkentés miatt a
központi költségvetési
hozzájárulásra a pályázatot készítse el és – a kiírás
feltételrendszerének függvényében a legközelebbi benyújtási
határidőben nyújtsa be.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

4./ Vegyes ügyek
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a művelődési ház klubhelyisége
padozatának felújítására 149 ezer Ft pályázati támogatást kaptak.
Felhívta a képviselők figyelmét, hogy az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 59.
évfordulója alkalmából a megemlékezést a művelődési házban tartják 2015. október 22-én 17
órakor. Kérte a képviselők részvételét.
A halottak napi megemlékezés a temetőben lesz 2015. november 1-jén 16 órakor. Kérte a
képviselők részvételét.
Tunner Tamás 200 db holland tulipán hagymát adományozott az önkormányzatnak. 4000 db
virághagymát ültettek el a napokban.
Milinszki Tibor képviselő kérte a Hunyadi utcában az útjavítást. A virághagyma adománynak
örül, ebben az évben sokat javult a falukép, volt értelme a munkának.
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20 órakor bezárta, a tanácskozást zárt
ülésen folytatja.

K. m. f.

Fehér Mária
címzetes főjegyző
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polgármester
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