Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Szám: 15/2016.

Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. december 15-én
17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről, falugyűléséről és közmeghallgatásról.
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.
Jelen voltak:
Völfinger Béla polgármester
Horváth József képviselő
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő
Ilkó Sándor képviselő
Léhner Ilona képviselő
Milinszki Tibor képviselő
Sutóczky György képviselő
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző
Vassné Butkovics Andrea főtanácsos
Lakosság részéről megjelent: 21 fő
Völfinger Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselő
közül megjelent 7 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.
Javaslatot tett az ülés napirendjére:
Napirend

1./ Beszámoló Pápateszér Község Önkormányzata 2016. évi tevékenységéről, 2017. évi terveiről
Előadó: Völfinger Béla polgármester
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról
Előadó: Völfinger Béla polgármester
3./ Közmeghallgatás
4./ Vegyes ügyek
Z á r t ülésen:
1./ Döntés a szociális tűzifa kérelmekről
Előadó: Völfinger Béla polgármester
2./ Települési támogatási kérelmek elbírálása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
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A képviselő-testület a javasolt napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

N a p i r e n d tárgyalása:
1./ Beszámoló Pápateszér Község Önkormányzata 2016. évi tevékenységéről, 2017. évi terveiről
Előadó: Völfinger Béla polgármester
2./ Tájékoztató a lakókörnyezet állapotáról
Előadó: Völfinger Béla polgármester
3./ Közmeghallgatás
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztéseket ismertette. Kérte a jelenlevők véleményét.
Hozzászólások:
Szabó Sándor érdeklődő lakos megjegyezte, hogy a LED közvilágítás kimaradt a beszámolóból.
Kérdezte, hogy az utcán levő szilvafákat kivágják-e?
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy célszerű megtartani az eredeti növényeket, a
Virágos Magyarország verseny zsűrijének is ez volt az álláspontja.
Milinszki Tibor képviselő kérdezte a jelenlevőket, hogy elégedettek-e a Falu TV
szolgáltatásával?
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a Falu TV nem teljesítette az ígért fejlesztést,
megkeresi ez ügyben.
Kocsis Ferencné érdeklődő lakos elmondta, hogy a Jókai utca rendben van, csak a mellettük
levő udvart nem gondozza senki. Már a tavalyi falugyűlésen is kérte, hogy intézkedjenek az
ügyben, de semmi nem történt.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a tulajdonosokat megkeresi, felszólítja a
rendbetételre. Kérte a beszámoló és tájékoztató tudomásul vételét.

A Képviselő-testület és a falugyűlés résztvevői az elhangzott beszámolót és tájékoztatót
tudomásul vették.
4./ Vegyes ügyek
- 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Völfinger Béla polgármester kérte a testület döntését, javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
108/2016. (XII. 15.) határozat
PÁPATSZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pápateszér Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési
tervét jóváhagyja.
Felkérte a polgármestert, hogy erről a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Elnökét értesítse.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

-

MTZ traktor vásárlása
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó javasolta a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat számára vásároljanak egy
használt MTZ típusú összkerékmeghajtású traktort 2,5 m Ft értékig. A traktorra a faluban
végzett munkákhoz és a Start közmunkaprogramban lenne szükség, gyakorlatilag a napi
munkavégzésük alapgépe. A jelenlegi traktor 30 éves, felújításra szorul és pl. nem alkalmas az
ágaprítógép hatékony üzemeltetésére. A Rácz-akóban felhalmozott ágakat szeretnék leaprítani.
Itt kb. 25-30 m3-re való faanyag van, és mivel az intézmények fűtését hosszútávon tudnák
megoldani aprítékkal ez is indokolná a traktor beszerzését. A későbbiekben a meglévő traktoruk
eladásra kerülhet, amelynek piaci értéke kb 1, 2 M. Ft körül van.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy 2,5 m Ft értékben az önkormányzat saját forrásból
vásároljon egy összkerék meghajtású MTZ típusú traktort. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

109/2016. (XII. 15.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselőtestülete MTZ traktor vásárlását határozza el, melynek
vételára maximum 2.500 ezer Ft, melyet saját forrásból
biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a traktor megvételére.
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Határidő: 2017. 01. 30.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

-

2017. évi járási startmunka mintaprogramok tervezése
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó ismertette a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala VE05M/01/017289-1/2016. számú levelét. 2017. évi járási startmunka programok tervezéséről.
Javasolta, hogy a következő programokra nyújtsanak be támogatási igényt:
1. 2017. évi Járási startmunka mintaprogramra épülő program: Mezőgazdaság:
A program időtartama: 2017.03.01-2018.02.28-ig
A program teljes költsége: 28.169.316,-Ft
Saját forrás: Foglakoztatni kívánt összes létszám: 15 fő
2. 2017. évi startmunka mintaprogram: Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás:
A program időtartama: 2017.03.01-2018.02.28-ig
A program teljes költsége: 10.797.518,-Ft
Saját forrás: Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 5 fő
3. 2017. évi startmunka mintaprogramra épülő program: Belterületi közutak karbantartása:
A program időtartama: 2017.03.01-2018.02.28-ig
A program teljes költsége: 16.126.732,-Ft
Saját forrás: Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 12 fő
Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy az ismertetett programokra nyújtsák be a támogatási
igényt. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatait:
110/2016. (XII. 15.) határozat
1.) PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határozott, hogy Pápateszér Község
Önkormányzata (székhely: 8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.)
támogatási igényt (a továbbiakban: pályázat) nyújt be a BM
Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkársághoz, 2017.03.012018.02.28. időtartamra összesen 15 fő munkanélküli
foglalkoztatása költségeinek és a foglalkoztatás kiegészítő
2016. 12.15.
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(felhalmozási, dologi, stb. jellegű), ún. közvetlen költségek
(támogatásához, Mezőgazdasági start közmunkaprogram (a
továbbiakban: Program) keretében.
A program teljes költsége: 28.169.316 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 működőképessége 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

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

111/2016. (XII. 15.) határozat
1.) PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határozott, hogy Pápateszér Község
Önkormányzata (székhely: 8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.)
támogatási igényt (a továbbiakban: pályázat) nyújt be a BM
Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkársághoz, 2017.03.012018.02.28. időtartamra összesen 5 fő munkanélküli
foglalkoztatása költségeinek és a foglalkoztatás kiegészítő
(felhalmozási, dologi, stb. jellegű), ún. közvetlen költségek
(támogatásához,
Helyi
sajátosságokra
épülő
közfoglalkoztatás start közmunkaprogram (a továbbiakban:
Program) keretében.
A program teljes költsége: 10.797.518 Ft.
Saját forrás nem szükséges.
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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 működőképessége 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
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

112/2016. (XII. 15.) határozat
1.) PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határozott, hogy Pápateszér Község
Önkormányzata (székhely: 8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.)
támogatási igényt (a továbbiakban: pályázat) nyújt be a BM
Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkársághoz, 2017.03.012018.02.28. időtartamra összesen 12 fő munkanélküli
foglalkoztatása költségeinek és a foglalkoztatás kiegészítő
(felhalmozási, dologi, stb. jellegű), ún. közvetlen költségek
(támogatásához,
Belterületi
közutak
karbantartása
közfoglalkoztatás start közmunkaprogram (a továbbiakban:
Program) keretében.
A program teljes költsége: 16.126.732 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.
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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 működőképessége 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

-

Pályázat benyújtása: Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása
EFOP-3.7.3-16.
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó tájékoztatta a képviselőket a pályázat céljáról: a kulturális intézményekben megvalósuló,
egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak
támogatása, új típusú tanulási formák kialakítása sokszínű tematikájú programmal, az egész
életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, illetve a meglévő szolgáltatások
továbbfejlesztése. Célcsoport a lakosság, különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevők,
valamint a hátrányos helyzetűek körére. Elnyerhető támogatás összege: max 60 millió forint.
Időtartama: 3 év, Támogatás mértéke: 100 %. Javasolta, hogy a pályázatot nyújtsák be. Kérte a
testület döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

113/2016. (XII. 15.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
támogatási igényt nyújt be Az egész életen át tartó
tanuláshoz
hozzáférés
biztosítása
EFOP-3.7.3-16.
pályázatra.
A pályázati konstrukció összeállításával a Training Center
Kft-t (1135 Budapest, Tahi utca 53-59. 2. em. 205) bízza
meg.
Konzorciumi partner a Reflex Környezetvédő Egyesület
(Győr, Bartók Béla út 7. ).

2016. 12.15.

8/7. oldal.

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18,30 órakor bezárta, a tanácskozást zárt
ülésen folytatja.

K. m. f.

Fehér Mária
címzetes főjegyző

2016. 12.15.

Völfinger Béla
polgármester
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