Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Szám: IV. 102-15/2019.
Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. augusztus 21-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
Léhner Ilona képviselő
Milinszki Tibor képviselő
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző
Távol maradt:
Ilkó Sándor képviselő
Sutóczky György képviselő

A polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül
megjelent 5 fő, távol maradt 2 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.
Javaslatot tett az ülés napirendjére:
Napirend

1./ Magyar Falu pályázatok benyújtása:
1. óvodafejlesztés,
2. óvoda udvar- és eszközfejlesztés,
3. önkormányzati tulajdonú utak felújítása,
4. kistelepülések járdaépítésének, felújításának anyagtámogatása,
5. eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására (gép),
6. temetőfejlesztés
7. hivatal bútorzat
Előadó: Völfinger Béla polgármester
2./ Beiskolázási támogatások
Előadó: Völfinger Béla polgármester
3./ Helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző
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4./ V21 számú viziközmű-rendszer 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv
Előadó: Völfinger Béla polgármester
5./ Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Előadó: Völfinger Béla polgármester
6./ Vegyes ügyek
Z á rt ülésen:
1./ Települési támogatások
Előadó: Völfinger Béla polgármester

A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
N a p i r e n d tárgyalása:
1./ Magyar Falu pályázatok benyújtása:
1. óvodafejlesztés,
2. óvoda udvar- és eszközfejlesztés,
3. önkormányzati tulajdonú utak felújítása,
4. kistelepülések járdaépítésének, felújításának anyagtámogatása,
5. eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására (gép),
6. temetőfejlesztés
7. hivatal bútorzat
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Hozzászólások:
Léhner Ilona képviselő örömmel nyugtázta, hogy sok szép járda van, de a gyalogosok mégis
az úttesten közlekednek.
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a tanév elején felhívják a tanulók
figyelmét a biztonságos gyalogosközlekedésre, a járda használatára. A felnőtt lakosságot
rendőri figyelmeztetéssel ösztönzik erre.
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő felvetette, hogy a gyógyszertár és a bolt között nem lehet
a gyalogjárdát használni.
Völfinger Béla polgármester elmondta hogy a régi orvosi rendelő saroktól indulnának a Béke
és Kossuth utca felé a járdaépítéssel.
Milinszki Tibor képviselő kérdezte, hogy az új orvosi rendelő építésére benyújtott pályázat
nem nyert?
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Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy nem nyert az új orvosi rendelő építésére
benyújtott pályázat, tartaléklistára került. Van egy kész terv rá, újabb pályázati lehetőség
esetén benyújtják.
Milinszki Tibor képviselő kérdezte, hogy csak az épületre készült a terv, vagy a környezetére
is?
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy az épületre, járdára és parkolóra kész
a terv.
A képviselők egyetértettek az előterjesztésben szereplő pályázatok benyújtásával.

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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

58/2019. (VIII. 21.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2019. évi beiskolázási támogatás mértékét a pápateszéri
lakóhelyű tanulók részére az alábbiakban állapítja meg:
a.)
b.)
c.)
d.)

óvodások 5.000 Ft
általános iskolás tanulók: 10.000,-Ft
középiskolás tanulók: 15.000,-Ft
felsőfokú tanulmányokat folytató: 30.000,-Ft.
(nappali tagozatos, első diplomát szerző)
Felkérte a polgármestert, hogy a támogatások kifizetésére intézkedjék.

Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős. Völfinger Béla
polgármester

3./ Helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előadó: Fehér Mária címzetes főjegyző
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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.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

59/2019. (VIII. 21.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva
1) a pápateszéri helyi választási bizottság
tagjává:
Vizerné Tunner Zsuzsanna
Söptei Gézáné
Földing Elemérné
Hanich Ildikó
Bolláné Szabó Karolin
póttagjává: Hoffman Ágnes
Léhner Zoltánné
Felber Lászlóné
Földing Gabriella
pápateszéri lakosokat
megválasztotta. A póttagok e határozatban megállapított sorrendje irányadó a
Ve. 35.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben.
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e határozatáról a megválasztott
HVB-tagokat értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Fehér Mária
címzetes főjegyző

4./ V21 számú víziközmű-rendszer 2020-2034. 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatait:
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60/2019. (VIII. 21.) határozat

1. PÁPATESZÉR
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében előírt 20202034. időtávra szóló V21 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: 2019. szeptember 16.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

61/2019. (VIII. 21.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzatok közös tulajdonában lévő V21 számú víziközmű-rendszer(ek) 2020-2034.
évekre szóló gördülő fejlesztési tervét elfogadja, jóváhagyja.
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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./ Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
62/2019. (VIII. 21.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.
A Művelődési Ház klubhelyisége, a folyosó nyílászáróinak
cseréje 537.483 Ft.
Igényelt támogatás: 429.986 Ft
Vállalt önrész:
107.497 Ft
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására intézkedjék.
Határidő: 2019. szeptember 9.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

6./ Vegyes ügyek

Kóbor állatok befogására vállalkozói szerződés kötése
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt vállalkozói szerződés tervezetét. Elmondta, hogy
az eddigi erőfeszítések, amiket az utcán kóborló ebekkel kapcsolatban tettek, nem vezettek
eredményre. Hiába tett szabálysértési feljelentéseket a járási hivatalnál, nem volt visszatartó
hatása. Hiába volt a sok írásbeli felszólítás, a rendőri intézkedések. Vannak családok, akik a
közösségi együttélés írott és íratlan szabályait nem akarják betartani.
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Az ebnyilvántartás elkészítésében a lakosság nagyrésze együttműködő volt. Vannak viszont
olyan ebtulajdonosok, akik nem töltötték ki az ebnyilvántartó adatlapot, és a nemleges
nyilatkozatot sem.
Az elektronikus ebnyilvántartás elkészült, a papír alapú adatlapokat utcánként lefűzik.
Végső megoldásként a település belterületén a kóbor állatok befogására Pápa Város
Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterületfelügyeletével vállalkozói szerződés
megkötését javasolta. Kérte a képviselők véleményét.
Hozzászólások:
Léhner Ilona képviselő javasolta, hogy utca, házszám szerint tegyék közzé az
ebnyilvántartást. Abból megtudhatnák, hogy kik nem íratták össze a kutyájukat.
Völfinger Béla polgármester kérte a testület döntését.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
63/2019. (VIII. 21.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
48/A § (3) bekezdése alapján a település belterületén a kóbor állatok
befogása kötelező feladata ellátására vállalkozói szerződést köt
Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és
Közterületfelügyeletével.
A vállalkozói szerződés tartamát elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Völfinger Béla
polgármester
- Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Kirendeltség támogatása
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Igazgatóság

Pápai

Katasztrófavédelmi

Előadó ismertette a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatási kérelmét. Javasolta,
hogy 20 ezer Ft támogatást nyújtsanak. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy 20 e Ft-tal támogassák. Kérte a testület
döntését.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:
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64/2019. (VIII. 21.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére 20.000 Ft támogatást biztosít.
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés megkötésére,
valamint a támogatás átutalására intézkedjék.
Határidő: azonnal
Felelős: Völfinger Béla

- Aktuális feladatok
Völfinger Béla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy
-

-

-

-

Az Ovi-Sport Program keretében a pályaépítés folyamatban van. Az átadás idejéről a
képviselőket majd tájékoztatja.
A falunap rendezvényei lebonyolításában közreműködőknek köszönetet mondott.
A konyha felújítása munkái (teljes belső csere, új gépészet)elkezdődtek, 2-3 nap alatt
befejeződnek. A festést az önkormányzatnak saját forrásból kell elvégeztetnie.
Az iskolában teremfelújítási munkák folytak, 10 m Ft-os beruházással a Pápai
Tankerült finanszírozásában.
Az óvoda előtti parkoló térkövezése társadalmi munkában folyok, 7-8 fő szülő
segítségével. Az áramellátáshoz (karácsonyfa, Betlehem) szükséges csövezést az
önkormányzati dolgozók elvégezték. A kutat kell lefesteni, cserékfedés, faburkolás
munkái vannak még hátra. A Rákóczi utcában a tejautomata mellett a korlát elkészült.
A futballpálya öntözéséhez megvizsgálják a szerviz mellett kutat, hogy használható-e.
Az öntözési rendszerre árajánlatot kért TAO pályázati támogatás igényléséhez.
A pálya mellé ültetett fasor nő, már adogat árnyékot.
Cserepadokat építettek a régi buszvárókból, kivették a falat a hazai öltözőben és
járólapoztak.
14 millió Ft-os pályázati támogatási kérelem elbírálásra vár.
TAO pályázatból játékos felszerelést (saját táska, melegítő, esőkabát, dzseki 32-35 fő
részére) vásárolnak 1.200.000 Ft értékben.
A hazai öltözőbe padokat vásárolnak szintén a 2019/2020. TAO-ból.
A 2020. évi pályázatokra fel kell készülni, vizesblokk felújítását, játékvezetői
vizesblokk kialakítását tervezik. A sportpálya öntözése is szóba került mint pályázati
cél.
Az MTZ traktort értékesítették 1,1 millió Ft-ért. Az új pótkocsi hamarosan
megérkezik.
A buszvárókra felteszik a tető vázát.
Az óvodában 2019. szeptember 1-jétől 54 fő gyermek lesz a két csoportban. 7 fő
felvételét elutasítják, férőhely hiányában, ezeknek a gyermekeknek az édesanyjuk
otthon van. Egy óvónő októbertől felmentési idejét tölti nyugdíjazás miatt. Egy óvónő
várhatóan szülési szabadságra megy. Egy óvónőnek 2020. júliustól kezdődik a
felmentési ideje nyugdíjazás miatt. Tehát óvónőkre lesz szükség.
2020. szeptember 1-jén 20 fő óvodás megy első osztályba.
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Kérte a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla
kapcsolatban.

polgármester kérte a képviselők javaslatait és ötleteit a településsel

Hozzászólás nem hangzott el.

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 21,48 órakor bezárta.

K. m. f.

Fehér Mária
címzetes főjegyző
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Völfinger Béla
polgármester
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