Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Szám: 11/2018.
Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. augusztus 29-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
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./ Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra
Előadó: Völfinger Béla polgármester
2./ Beiskolázási támogatások
Előadó: Völfinger Béla polgármester
3./ Információátadási, Adatvédelmi és Informatikai biztonsági szabályzatok elfogadása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
4./ V21 és tervezett SZ10 viziközmű-rendszer 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terv
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./ Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt pályázati felhívást ismertette. Kérte a képviselők
véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta a pályázat benyújtását. Kérte a testület döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
68/2018. (VIII. 29.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet
1.9. pont szerinti „A települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatására”.
A pályázati kiírás alapján igényét benyújtja 140 erdei m3
kemény-lombos tűzifa mennyiségre.
A képviselő-testület 2018. évi költségvetésében a 140 m3
szociális célú tűzifavásárlás céljára benyújtott igényéhez
1.000 Ft /m3 + ÁFA önrészt biztosít.
A képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására
intézkedjék.
Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester
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2./ Beiskolázási támogatások
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester kérte, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

69/2018. (VIII. 29.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2018. évi beiskolázási támogatás mértékét a pápateszéri
lakóhelyű tanulók részére az alábbiakban állapítja meg:
a.)
b.)
c.)

általános iskolás tanuló: 3.000,-Ft
középiskolás tanuló: 6.000,-Ft
felsőfokú tanulmányokat folytató: 13.000,-Ft.

Felkérte a polgármestert, hogy a támogatások kifizetésére intézkedjék.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős. Völfinger Béla
polgármester
3./ Információátadási, Adatvédelmi és Informatikai biztonsági szabályzatok elfogadása
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester kérte, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
70/2018. (VIII. 29.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pápateszér Község Önkormányzata Információátadási
szabályzatát, a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
Informatikai biztonsági szabályzatát és Adatvédelmi
szabályzatát elfogadta.
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4./ V21 és tervezett SZ10 viziközmű-rendszer 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terv
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester kérte, hogy a határozati javaslatokat fogadják el. Kérte a
testület döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatait:
71/2018. (VIII. 29.) határozat

1. PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 20192033. időtávra szóló V21 és tervezett SZ10 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó
gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta.
a) A Képviselő-testület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és
Csatornamű Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett víziközművek
és vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével.
b) A Képviselő-testület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. bérletiüzemeltetési szerződés alapján üzemeltett víziközművek és vagyonelemek
előterjesztés szerinti beruházási tervét.
c) A b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott fejlesztések,
pótlások és beruházások költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkori
éves költségvetésében biztosíja.
2. A Képviselő-testület a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét a Pápai Víz- és
Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a gördülő
fejlesztési tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz.

Határidő: 2018. szeptember 21.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester
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72/2018. (VIII. 29.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzatok közös tulajdonában lévő V21 és tervezett
SZ10 számú víziközmű-rendszer(ek) 2019-2033. 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.

5./ Vegyes ügyek
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy TAO támogatásból elkészült a
sportöltöző nyílászáró cseréje, a térkövezés folyamatban van. Szintén TAO támogatásból
vásároltak fűnyíró traktort és fűkaszát is.
A Markovics utcai földeladás megtörtént, 430 ezer Ft bevétele lett ebből az önkormányzatnak.
A zártkerti utak murvázása megtörtént, a gazdák ágat nyestek, földet terítettek. A pályázatban
szereplő ingatlanok megvásárlása folyamatban van.
Az óvodaépítés terv szerint halad, kívül-belül látványos már a haladás. Kérte a képviselőket,
tekintsék meg az építkezést.
A zsörki búcsúra hívta a képviselőket, 2018. szeptember 1-jén szombaton lesz, indulás a
plébániáról reggel 9 órakor lovasfogatokkal, 10,30 órakor lesz a mise. Felavatják az erdélyi
ácsok és helyi segítőik által felújított kápolna tetőt. A toronysüveg javítása elmaradt a
lódarázsok tömeges jelenléte miatt. Kovácsolt vasrácsot Csóton készítették el térítés nélkül, az
ablakjavítás anyagáron megtörtént. Az Élő Betlehem előadáson befolyt 140 ezer Ft
adományból finanszírozták a kiadásokat. Az önkormányzati dolgozók a cserép leszedésben és
tereprendezésben vettek részt. Még jövőre is marad munka a zsörki kápolnánál.
2018. szeptember 28-29-30-án lesz a Patak Malom Fesztivál. A Reflex Környezetvédő
Egyesület és a Római Katolikus Egyházközség által nyert pályázati támogatásból, melyet 4 év
rendezvényeire kaptak. Pénteken malmos szakmai nap lesz, előadásokkal és a
malomtulajdonos találkozóval. Szombaton tökös porta verseny, malomtúra, délután szüreti
felvonulás, eredményhirdetés. E napra tervezi a hivatal felújítás utáni átadását.
Vasárnap ünnepi szentmise, ősi magyar hangszer bemutató a templomban.
A Szőlő utcai kutyatámadás óta állandó téma a faluban a kutya kérdés. Az ebtartók nem
ismerik a kutyatartás szabályait. Kérte a képviselőket, gondolkodjanak a megoldáson.
A START munkaprogramban 20 fő közfoglalkoztatott dolgozik, feladatuk: belterületi utak
karbantartása, járdaépítés, padka leszedés.
A fakitermelési munkák folytatódnak.
A búcsú 2018. szeptember 16-án lesz, 14 órakor ünnepi szentmise Dr. Mail József apát úr
celebrálásával, orgonaművész közreműködésével.
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A közös hivatal létszámbővítését tárgyaló együttes ülésen Gic Község Önkormányzata
Képviselő-testülete nem jelent meg. Választ nem küldött arra, hogy több létszámot fogyaszt,
mint jogosult lenne, ami éves szinten 3-400 ezer Ft hozzájárulást jelentene.
A Pápateszéri Általános Iskola intézményvezetői állására egy pályázó volt, Orbán Irén, aki
nem kapott intézményvezetői kinevezést, a vezetői feladatokra egy évre kapott megbízást. Az
iskolában a Tankerület finanszírozásában megtörtént a vizesblokk felújítása, fűtésbővítés is. A
tetőjavítás 3.200 ezer Ft-ba kerülne, melyhez kérte a tankerületi igazgató az önkormányzat
hozzájárulását.
Ilkó Sándor képviselő javasolta, hogy nézzék meg a tetőjavításra adott árajánlatot.
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy az árajánlatot eljuttatja a
képviselőknek.
Klesitz Tibor keresztutat és fénykeresztet akar építeni saját külterületi ingatlanán. A főépítész
asszonyhoz irányította.
Kérte a képviselők bejelentéseit, javaslatait.
Milinszki Tibor képviselő tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Grófi fürdő felújítását
tervezi a Bakonyerdő Zrt.
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő kérte, hogy az orvosi rendelő kerítésére helyezzenek el
egy zárható postaládát.
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a postaláda beszerzésére és
felszerelésére intézkedik.

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 20,50 órakor bezárta, a tanácskozást
zárt ülésen folytatja.
K. m. f.

Fehér Mária
címzetes főjegyző
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Völfinger Béla
polgármester
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