Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Szám: 12/2017.
Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 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
Léhner Ilona képviselő
Milinszki Tibor képviselő
Sutóczky György képviselő
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző

A 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./ A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. gördülő fejlesztési tervének véleményezése
Előadó: Völfinger Béla polgármester
2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2018. évi pályázati fordulójához
Előadó: Völfinger Béla polgármester
3./ Helyi rendelet alkotása a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú
választópolgárok számáról
Előadó: Völfinger Béla polgármester
4./ Pápateszér 54 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Előadó: Völfinger Béla polgármester
5./ Vegyes ügyek
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Z á r t ülésen:

1./ Települési támogatási kérelmek
Előadó: Völfinger Béla polgármester
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.

N a p i r e n d tárgyalása:
1./ A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. gördülő fejlesztési tervének véleményezése
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatokat ismertette. Kérte a
képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatokat fogadják el. Kérte a
testület döntését.

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

70/2017. (IX. 20.) határozat
1) Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 2018-2032. időtávra vonatkozó
gördülő fejlesztési terveket megtárgyalta és
a) véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.
vagyonkezelésében vagy tulajdonában lévő, valamint a bérleti-üzemeltetési szerződés
alapján üzemeltett víziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási,
pótlási tervével.
b) jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű vagyonkezelésében vagy tulajdonában lévő,
valamint a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett víziközművek és
vagyonelemek előterjesztés szerinti beruházási tervét.
c) a b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervekben meghatározott fejlesztések,
pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkori
éves költségvetésében biztosíja.
2. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az 1. b) pont szerinti gördülő fejlesztési
terveket a Pápai Vízmű Zrt. számára véleményezésre küldje meg.
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3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy az 1. a), b), c)
pontokban szereplő gördülő fejlesztési terveket nyújtsa be a Magyar Energetikai és KözműSzabályozási Hivatalhoz.
4. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az 1. c) pont szerinti költségvetési
források biztosítása érdekében a pályázati lehetőségeket kísérje figyelemmel és a pályázatok
igénybevételével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Pápai Vízmű Zrt-t értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Völfinger Béla polgármester

71/2017. (IX. 20.) határozat
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzatok közös
tulajdonában lévő V21, SZ10 számú víziközmű-rendszerek 2018-2032. évekre szóló gördülő
fejlesztési tervét elfogadja, jóváhagyja.
A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs kötelezettséget vállal arra,
hogy a gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a tulajdonostárs
önkormányzatokkal
kötött megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves
költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy erről a Pápai Vízmű Zrt-t értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Völfinger Béla polgármester

2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2018. évi pályázati fordulójához
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó ismertette a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot, az általános szerződési feltételeket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy csatlakozzanak a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához.
Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
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72/2017. (IX. 20.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván
a hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási hallgatók,
illetőleg felsőoktatási tanulmányaikat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati
fordulójához.
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára,
valamint a
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójának Általános
szerződési feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi
fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a
pályázatokról hozott döntését a
https://bursa.emet.hu/tonkbelep.aspx internet címen
elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
Nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális
körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás
feltételeivel.
Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló
önkormányzati döntésről a Csatlakozási nyilatkozatot az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg.
Határidő: 2017. október 2.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

3./ Helyi rendelet alkotása a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú
választópolgárok számáról
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést, rendelettervezetet, indokolást és
előzetes hatásvizsgálatot. Kérte a képviselők véleményét.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a rendelettervezetet fogadják el. Kérte a testület
döntését.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletét:

10/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú
választópolgárok számáról a mellékelt rendeletet alkotja.

4./ Pápateszér 54 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó emlékeztette a képviselőket, hogy 15/2017. (II. 15.) határozatában a Képviselőtestület rögzítette szándékát, hogy Pápateszér Község Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező
54 hrsz-ú ingatlant értékesíti Gergely István 8556 Pápateszér, Markovics u. 14.
sz. lakos részére, amennyiben a leendő vevő az ingatlan telekhatár rendezés ügyintézését,
költségeit, értékbecslés költségét vállalja.
A telekalakítás a pápateszéri 54 hrsz-ú (Pápateszér Község Önkormányzata tulajdona) és a
pápateszéri 84 hrsz-ú (Gergely István tulajdona) ingatlanoknál megtörtént: 1052 m2
területet a 84 hrsz-ú ingatlan területéhez csatoltak. Az értékbecslést Gergely István
benyújtotta, Balogh Judit ingatlanforgalmi értékbecslő, igazságügyi szakértő által készített
értékelési bizonyítvány szerint az 1052 m2 terület értéke 80.000 Ft. Ezen összeg alatt nem
adhatják el. Elmondta, hogy ezt a területet eddig is sajátjaként használta Gergely István.
A telekalakítás költsége 100 ezer Ft körül lehetett.
Kérte a képviselők véleményét.
Hozzászólások:
Sutóczky György képviselő véleménye az, ha szántó lenne ez a terület, akkor reális a 80 ezer
Ft, de ez belterületi ingatlan, egy telek nagyságú terület.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy beépíthető teleknek minősül.
Horváth József alpolgármester elmondta, hogy víz, villany nincs rajta.
Milinszki Tibor képviselő véleménye az, hogy mivel belterületi telek, frekventált helyen
van, 250 ezer Ft-ért értékesítsék.
Sutóczky György képviselő 300 ezer Ft-ot gondolt, de elfogadja a 250 ezer Ft-ot is.
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Völfinger Béla polgármester szavazásra tette fel az ingatlan értékesítését 250 ezer Ft-ért.
Kérte a testület döntését.

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

73/2017. (IX. 20.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a tulajdonában levő, Pápateszér 54 hrsz-ú ingatlanból
telekalakítás-telekhatár rendezés után 1052 m2 területű,
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 250.000 Ft azaz
Kettőszázötven ezer forintért értékesíti
Gergely István 8556 Pápateszér, Markovics u. 12. sz.
lakosnak.
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés
aláírására.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

5./ Vegyes ügyek
-

A kötelező felvételt biztosító iskolák körzetei véleményezése
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó ismertette a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala VE09B/HAT/2823-1/2017. véleménykérő levelét és mellékleteit. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a felvételi körzethatárral értsenek egyet. A
véleménynek tartalmaznia kell a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát
intézményi és tagintézményi bontásban: a Pápateszéri Általános Iskolába 90 pápateszéri
tanuló jár, ebből 32 tanuló HH, 32 tanuló HHH. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
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74/2017. (IX. 20.) határozat
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási
Hivatal mint a köznevelési feladatokat ellátó járási
hivatal által meghatározott kötelező felvételt biztosító
általános iskola körzethatárával egyetért.
A Pápateszéri Általános Iskolába mint kötelező felvételt
biztosító iskolába járó pápateszéri lakóhelyű tanulók
közül hátrányos helyzetű tanuló 32 fő, halmozottan
hátrányos helyzetű tanuló 32 fő, összesen: 32 fő.
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági
Főosztály Hatósági Osztályát értesítse.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

- Pápateszér 757 hrsz.-ú ingatlanrészek felajánlása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a pápateszéri 757 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai közül
10 fő válaszolt az önkormányzat megkeresésére, az önkormányzatnak ajándékozzák
ingatlanrészüket. Kérte a képviselőket, hogy fogadják el a felajánlást. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
75/2017. (IX. 20.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Pápateszér belterület 757 hrsz.-ú ingatlanrészek
tulajdonosai által Pápateszér Község Önkormányzata
részére tett felajánlását:

Sorszá
Tulajdonos
m
1. Nigovicz János Pápa
2. Nigovicz Zoltán Pápa
3. Bartlné Varga Gizella
Veszprém
4. Nigovic Gábor Bakonytamási
5. Varga Endre Gic
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Tulajdoni Érték
arány
200/2400
3688
200/2400
48/2400

3688
885

150/2400
48/2400

2766
885

13/7. oldal.

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete

6. Pálné Nigovicz Zsuzsanna
Marianna Budapest 03.
7. Horváth Gézáné Nikodém
Mária Ugod
8. Nigovicz József Tatabánya
9. Nigovicz László
Kemeneshőgyész
10. Becsei Jánosné Nigovitz
Katalin Budapest 11.

150/2400

2766

200/2400

3688

75/2400
75/2400

1383
1383

150/2400

2766

köszönettel elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.
Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

- Pápateszér 194, 195, 196 hrsz.-ú ingatlanrészek felajánlása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a pápateszéri 194, 195, 196 hrsz-ú ingatlanok
tulajdonosai közül 5 fő nyilatkozott úgy, hogy az önkormányzatnak ajándékozzák
ingatlanrészüket. Kérte a képviselőket, hogy fogadják el a felajánlást. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
76/2017. (IX. 20.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Pápateszér belterület következő hrsz.-ú ingatlanrészek
tulajdonosai által Pápateszér Község Önkormányzata
részére tett felajánlását:
Hrsz

Tulajdonos
194 Nigovic Gábor
Bakonytamási
194 Pálné Nigovicz
Zsuzsanna Marianna
Budapest 03.
194. Nigovicz József
Tatabánya
194. Nigovicz László
Kemeneshőgyész
194. Becsei Jánosné Nigovitz
Katalin Budapest 11.
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arány
Ft
2/16
1075
2/16

1075

1/16

538

1/16

538

2/16

1075

13/8. oldal.

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Hrsz

Tulajdonos
195 Nigovic Gábor
Bakonytamási
195 Pálné Nigovicz
Zsuzsanna Marianna
Budapest 03.
195 Nigovicz József
Tatabánya
195. Nigovicz László
Kemeneshőgyész
195. Becsei Jánosné Nigovitz
Katalin Budapest 11.

Hrsz

Tulajdonos
196 Nigovic Gábor
Bakonytamási
196 Pálné Nigovicz
Zsuzsanna Marianna
Budapest 03.
196 Nigovicz József
Tatabánya
196 Nigovicz László
Kemeneshőgyész
196 Becsei Jánosné Nigovitz
Katalin Budapest 11.

Tulajdoni Érték
arány
Ft
2/16
6200
2/16

6200

1/16

3100

1/16

3100

2/16

6200

Tulajdoni Érték
arány
Ft
2/16
5600
2/16

5600

1/16

2800

1/16

2800

2/16

5600

köszönettel elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester
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- Pápateszér 194, 195, 196 hrsz.-ú ingatlanrészek adás-vétele
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a pápateszéri 194, 195, 196 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosai közül Schuszter Györgyi úgy nyilatkozott, hogy értékesíti ingatlanrészét az
önkormányzat részére. Javasolta, hogy vásárolják meg tőle, így 1/1 tulajdonosa lehet az
önkormányzat a három területnek. Kérte a testület döntését.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
77/2017. (IX. 20.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megvásárolja a következő hrsz.-ú, Pápateszér, belterületi
ingatlanrészeket.
Hrsz

Tulajdonos

194 Schuszter Györgyi
195 Schuszter Györgyi
196 Schuszter Györgyi

Tulajdoni Érték
arány
Ft
8/16
4300
8/16
24800
8/16
22400

Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

Határidő: 2017. október 31.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

-

Településképi arculati kézikönyv véleményezése
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó elmondta, hogy a Települési arculati kézikönyv tervismertető és véleményező
lakossági fórumot 2017. szeptember 19-én 17 órakor tartották. A lakosság részéről 5 fő jelent
meg. Felhívta a figyelmet, hogy még két hét áll rendelkezésre a véleményezésre. Az
önkormányzat honlapján elérhető, a hivatalban papír alapon megtekinthető. Kérte a
képviselőket, hogy tanulmányozzák át és véleményezzék a Településképi arculati
kézikönyvet.

2017.09. 20.
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-

Fakitermelés
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy három erdőrészletben folyik a fakitermelés. A helyi
és vidéki kereskedők már érdeklődnek, szeretnének vásárolni a kitermelt fából. Kérte a
képviselők véleményét, hogy eladják-e kereskedőknek?
Hozzászólások:
Sutóczky György képviselő véleménye az, hogy licitre bocsássák, annak a kereskedőnek
értékesítsék, aki a legmagasabb árat ígéri. Kérdezte, mekkora mennyiségről van szó?
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy 40 m3 éger, 9 m3 akác várható
gyérítésből, 200 m3 tarvágásból. 30 m3 rönk lett eddig.
Milinszki Tibor képviselő javasolta, hogy fel kell mérni az intézményi tűzifa igényeket,
tartalékot is kell képezni, a többit értékesíteni.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy az értékesítésnél a kiindulási alap a Bakonyerdő
Zrt. honlapján megjelenő ár legyen. Akác tűzifát tárolnak be az önkormányzatnál, az
intézmények fűtésére. Elmondta, hogy a Grófi fürdőnél Milinszki Tibor képviselővel jelöltek
ki vágásra juhar, cser, tölgy fákat, 150 m3 kőris, juhar, 80 m3 akác várható. A Bakonyerdő
Zrt-vel egyeztették a területhatárokat.
Milinszki Tibor képviselő szerint gyönyörű képet majd a Grófi fürdő környéke, javasolta,
hogy padokat helyezzenek el. Tanösvényt kellene kialakítani a Reflex házig, 1,5-2 órás
útvonallal. Vissza szeretné állítani azt az arculatot, ami az Esterházyak idejében volt. Kérte,
gondolják ezt tovább. Véleménye szerint ezzel adósak a falunak. Várja a képviselők
javaslatait.
Sutóczky György képviselő elmondta, hogy a Csigi tó hiányzik kifelé menet.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a Csigi tó magánterület lett. A falu körül több
turista útvonalat is szeretne kialakítani, a Grófi fürdő úti lenne az első.
-

Műfüves pálya átadása
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a műfüves pálya műszaki átadás-átvétele 2017.
szeptember 18-án megtörtént. Ünnepélyes átadása 2017. szeptember 29-én pénteken 17
órakor lesz, melyre Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, államtitkár úr érkezését is
várják. Ismertette a program tervezetét. Kérte a képviselők megjelenését.

-

Gyermekétkeztetésre ajánlat
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó ismertette a Kék Delikát Kft. által üzemeltetett Vanyolai Konyha ajánlatát. Kérte a
képviselők véleményét.
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Hozzászólások:
Horváth József alpolgármester elmondta, hogy ő elégedett a Vanyolai konyha által szállított
étel minőségével és mennyiségével. Támogatja a kérelmet.
Léhner Ilona képviselő kérdezte, hogy van-e ekkora engedélyezett kapacitása a konyhának?
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy beszél a Kék Delikát Kft. ügyvezetőjével a
garanciákról, hogy hosszú távon tudják-e biztosítani a szociális étkeztetést és a
gyermekétkeztetést. A tárgyalás eredményéről a képviselőket tájékoztatja, javasolta, hogy
ezután döntsön a testület.
-

Hivatali épület felújítása
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezete 3. melléklet II. 2.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pontja szerint benyújtott pályázatokról a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2017. július 12-én döntött: az önkormányzat a
BMÖHF/107-6/2017. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 30.000.000,-Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesült. A projekt megvalósításához az önerő 6.867.726,-Ft. A
beruházás során elvégzendő munkák: homlokzati szigetelés, a lábazat hőszigetelése,
nyílászárók cseréje, ablak kávák szigetelése, ablakok újrabádogozása, padlás hőszigetelése,
fűtés és HMV szabályozás, megújuló energia - napelem (elektromos áram termeléshez),
tetőfelújítás, új irattár és akadálymentes vizesblokk kialakítása. A pályázatban vállalt önerőn
felül forrást kellene teremteni a járólap cserére, irodabútorok cseréjére.
A tetőfelújításra a pályázatban árajánlatot adó Syntrend Kft. nem tudja vállalni a munkát
2018. április 1-jéig kapacitása hiányában. Próbált maga helyett keresni másik vállalkozót,
sikertelenül. Sürgősen megoldást kellett találni, mert féléves csúszás akár több millió Ft-ba is
kerülhet a várható áremelkedések miatt, illetve az idei télen már költségmegtakarítás lenne a
fűtés és az áramdíj tekintetében. Tényői vállalkozót bízott meg a munkával, alvállalkozója
Ilkó Sándor helyi vállalkozó lesz. Az anyagbeszerzést megkezdte. Több helyről kért
árajánlatot, a Tondach gyár is megkereste az önkormányzatot extra árajánlatával, akár a
további építkezésekhez is. Eddig ez a legkedvezőbb ajánlat.
Milinszki Tibor képviselő kérdezte, hogy mennyi a garancia a cserépre?
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy 33 év a garancia.
A munkák állásáról folyamatosan tájékoztatja a képviselő-testületet.
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-

Szüreti felvonulás szervezése
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2017. szeptember 30-án lesz a szüreti felvonulás,
melynek keretében ismét meghirdetik a „legtökösebb porta” versenyt. Kérte a képviselők
részvételét.

-

Művelődési ház felújítása
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Kvtv.) IX. fejezet Helyi önkormányzatok
támogatásai, 2. cím Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3. számú melléklet, II.
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatási 4. a.) pont Közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás jogcímen vissza nem térítendő támogatásban részesült az
önkormányzat 452.000,-Ft, erejéig, önrész: 389.000,-Ft, de a pályázat 1.554.497,-Ft
igénylését tartalmazta!
A tervezett munkák mindegyikét el kell végezni, hozzá kell tenni a hiányzó összeget
önerőből. A nagyterem és a színpad rendbetétele a legfontosabb, valamint a két bejárati ajtó
cseréje.
A képviselők egyetértettek azzal, hogy a pályázatban szereplő bruttó árral végezzék el a
felújítást, saját forrásból egészítsék ki.

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20,15 órakor bezárta, a tanácskozást
zárt ülésen folytatja.

K. m. f.

Fehér Mária
címzetes főjegyző
címzetes főjegyző
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