Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Szám: IV. 134-2/2021.

Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. július 7-én 17 órai
kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.
Jelen voltak:
Völfinger Béla polgármester
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő
Milinszki Tibor képviselő
Polauf Gyula képviselő
Esztergominé Major Tímea képviselő
Bolla József képviselő
Tanácskozási joggal meghívott: Fehér Mária címzetes főjegyző
Távol maradt: Horváth József alpolgármester

Völfinger Béla 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./ Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
Előadó: Völfinger Béla polgármester
2./ Közbeszerzési eljárás megindítása „Orvosi Rendelő építése Pápateszéren” tárgyban
Előadó: Völfinger Béla polgármester
3./ Tájékoztató a polgármester veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntéseiről
Előadó: Völfinger Béla polgármester
4./ Vegyes ügyek
Zárt ülésen:
1./ Települési támogatások
Előadó: Völfinger Béla polgármester

2021.07. 07.

11/1. oldal.

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

N a p i r e n d tárgyalása:
1./ Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Kérte a
képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy fogadják el a határozati javaslatot. Kérte a
testület döntését.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

23/2021. (VII. 7.) határozat
1.) Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdés alapján
a Pápateszér Község Önkormányzata által 2019. június 26-án elfogadott Helyi
Esélyegyenlőségi Programot áttekintette az intézkedések időarányos megvalósulása
megtörtént. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát nem tartja szükségesnek. A
Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában jóváhagyja.
2.) Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
1.) pontban meghatározott nyilatkozat megtételére.
3.) Felkéri a HEP referenst, hogy e határozatot tartalmazó kivonatot elektronikus
formátumban a mentor részére küldje meg közzététel céljából.
Határidő: azonnal
Felelős: Völfinger Béla
polgármester
Polaufné Kovács Zsanett
HEP referens

2./ Közbeszerzési eljárás megindítása „Orvosi Rendelő építése Pápateszéren” tárgyban
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatokat ismertette.
Elmondta, hogy az építési engedély véglegessé vált. A terven módosításokat hajtottak végre, a
szennyvízrendszer megépítése 7 millió Ft költséggel szerepelt, a Tartályház felajánlásából
ingyen telepíti az egyedi szennyvíztisztítót, ami referenciaként működik majd. Ki kellett venni
a tervből a belső parkolót, az utcán kell megoldani, ezért a költségét nem lehet elszámolni.
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Erre forrást kell teremteni, a 2021. és 2022. évi költségvetésben kell biztosítani a fedezetet.
Sikerült közbeszerzési tanácsadóval megállapodni. Kérte a képviselők véleményét.
Hozzászólások:
Polauf Gyula képviselő felhívta a figyelmet, hogy az alvállalkozók bevonását körültekintően
kell végezni.
Milinszki Tibor képviselő kérdezte, hogy az építkezés közben a munkákat megtekinthetik-e?
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a nyertes kivitelező felel a
munkákért, az ő felelőssége az alvállalkozók bevonása. A munkákat a képviselő-testület
figyelemmel kísérheti, megtekintheti. A pályázatban szereplő eszközök beszerzése
megtörtént. Költségcsökkenést jelent, hogy a fogorvosi széket már beszerezték, az arra
tervezett összeg az építési költségekre átcsoportosítható lesz. A művelődési háznál a gáz és
villany teljesítménybővítést elvégezték.
Milinszki Tibor képviselő kérdezte, hogy a közútkezelőnek milyen kikötései voltak a
parkolóval kapcsolatban. Hogy tud megvalósulni?
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. három oldalon
sorolta fel a kikötéseit. Többek között: KRESZ-, útirányjelző táblák, burkolati jelek
alkalmazása, csapadékvíz elvezetéshez általuk jóváhagyott terv szükséges, az építés alatti
forgalomkorlátozásokat be kell jelenteni, szemlét kell tartani, forgalomkorlátozási terv nélkül
a kivitelezési munka nem végezhető, közműveket fenntartó szervek külön engedélyét meg
kell kérni. Nem a projekt keretében valósul meg a parkoló, hanem az utcán, az útra
derékszögben.
Bolla József képviselő kérdezte, hogy elektromos töltőállomás lesz?
Völfinger Béla polgármester válaszában elmondta, hogy az épületben csatlakozást helyeznek
el.
Milinszki Tibor képviselő véleménye az, hogy a költségek csökkentése nem jelentheti azt,
hogy a minőségből engednek.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatokat fogadják el. Kérte a
testület döntését.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatait:

24/2021. (VII. 7.) határozat

.
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PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a határozat mellékleteként csatolt eseti közbeszerzési
szabályzatot az „Orvosi rendelő építése Pápateszéren” tárgyú
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan.
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25/2021. (VII. 7.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
1./ közbeszerzési eljárást indít az orvosi rendelő építéséhez kapcsolódó beruházás tárgyában. Az
eljárás megnevezése: „Orvosi rendelő építése Pápateszéren”. A tárgyi beruházás jogerős
építési engedélye rendelkezésre áll.
2./ A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 27. § (3)
bekezdésének megfelelően megbízza Dr. Glavanits Judit felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót (lajstromszám: 01039).
3./ Az eljárás becsült értéke a beszerzés tárgyára vonatkozó tervezői költségbecslés [Kbt. 28.
(2) bekezdés] útján megállapításra került, és a Kbt. 19. §-ban foglalt egybeszámítási szabályok
figyelembevételével a lefolytatásra kerülő eljárás a Kbt. 115. § szerinti tárgyalásos
közbeszerzési eljárás. Fő CPV-kód: 45215100-8 (Egészségügyi épületek kivitelezése)
4./ Az eljárásban ajánlattételre felkért gazdasági szereplőket a Polgármester jogosult kiválasztani.
A Polgármester kötelessége meggyőződni arról, hogy eljárásban csak a teljesítésre képes és
alkalmas, szakmailag megbízható gazdasági szereplők kerülnek kiválasztásra. Az ajánlattételre
felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő
bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások
részvételét biztosítva kell eljárni. Az ajánlatkérő a különböző eljárásokban ajánlattételre
felhívni kívánt gazdasági szereplők személyét lehetőség szerint változtatja.
5./ A Képviselő-testület tagjai nyilatkoznak arról, hogy a közbeszerzési eljárás vonatkozásában
velük szemben a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
6./ A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyertes ajánlat kiválasztásának szempontja a
legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer. A felkért ajánlattevők a nettó ajánlati
ár (ár szempont – súlyszám: 70), valamint a vállalt többlet-jótállás időtartama (minőségi
szempont 1, súlyszám: 15), illetve az építésvezetőként bevont szakember szakmai
tapasztalata (minőségi szempont 2 – súlyszám: 15) alapján versenyeznek egymással.
7./ Az eseti közbeszerzési szabályzat alapján eljáró, illetve felkért bíráló bizottsági tagok
nyilatkoznak a megbízatás elfogadásáról, az összeférhetetlenségi okok fenn nem állásáról,
valamint a titoktartási kötelezettségről.
8./ A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a megvalósuló beruházás pénzügyi fedezete pályázati
forrásból és szükség szerint önerőből rendelkezésre áll, illetve esedékességkor rendelkezésre
fog állni.
9./ A Polgármester rendelkezik hatáskörrel a közbeszerzési ajánlattételi felhívás és a
Közbeszerzési Dokumentum elfogadására, amelynek szakmai tartalmáért a felkért
közbeszerzési szakértő tartozik felelősséggel.
10./Az eljárás megindításáról az EKR-rendszerben a felkért közbeszerzési szakértő
gondoskodik. Az EKR-rendszerben az eljáró szakértő számára a megfelelő jogosultságok
rögzítéséért a jegyző felelős. Az eljárás során felmerülő eljárási költségek megfelelő időben
történő utalásáról a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Völfinger Béla
polgármester
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26/2021. (VII. 7.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a határozat mellékleteként csatolt közbeszerzési tervet,
amelyet a felkért szakértő az EKR-rendszerben köteles publikálni.
Határidő: azonnal
Felelős: Völfinger Béla
polgármester
Dr. Glavanits Judit
közbeszerzési szaktanácsadó

.
Horváth József alpolgármester az ülésre 17,45 órakor megérkezett. A jelenlevő képviselők
száma: 7 fő.

3./ Tájékoztató a polgármester veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntéseiről
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a tájékoztatót 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
tudomásul vette.

4./ Vegyes ügyek

- Pápateszér, Bem u. 5. sz. alatti 143 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Előadó: Völfinger Béla polgármester

Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy Rauscher Roland 8556 Pápateszér, Bem u. 15. sz.
lakos szeretné megvásárolni Pápateszér Község Önkormányzata tulajdonában levő
Pápateszér, Bem u. 5. sz. alatti, 143 hrsz-ú, kivett gazdasági épület, udvar művelési ágú, 1604
m2 területű ingatlant. Ezt az ingatlant 2/2016. (I. 20.) határozatával 300.000 Ft-ért
értékesítette, majd 48/2017. (VI. 14.) határozatával 300.000 Ft-ért visszavásárolta
önkormányzatunk.
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 5/2013.
(III. 27.) önkormányzati rendelet 14. § szerint, ha magánszemélyek részére, nem vállalkozási
célt szolgáló lakótelkek, lakóingatlanok értékesítünk, nem kell igazságügyi ingatlanforgalmi
szakértőt bevonni. A 13. §. (6) bekezdés szerint nem kell nyilvános pályázat eljárást
lefolytatni az ingatlan értékesítésére, amennyiben a forgalmi érték nem éri el a 2.000.000 Ftot. Kérte a képviselők véleményét.
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Hozzászólások:
Milinszki Tibor képviselő javasolta, hogy a vevő mutassa be, mit akar a telekkel, és a
következő ülésen térjenek vissza a kérelemre.
Horváth József alpolgármester javaslata, hogy 200 ezer Ft-ért adják el, 3 év beépítési
kötelezettséggel.
Polauf Gyula képviselő 400 ezer Ft eladási árat javasolt. Más községekben magasabbak a
telekárak.
Horváth József alpolgármester javasolta, hogy 3 éves beépítési kötelezettséget állapítsanak
meg 40 %-os készültséggel.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy 3 éves beépítési kötelezettséggel, elidegenítési
terhelési tilalommal értékesítsék az ingatlant 300 ezer Ft eladási árért. Kérte a testület
döntését.

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

27/2021. (VII. 7.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a tulajdonában levő, Pápateszér, Bem u. 5. sz. alatti, 143
hrsz-ú, kivett gazdasági épület, udvar művelési ágú, 1604
m2 területű ingatlant 300.000 Ft azaz Háromszázezer
forintért értékesíti
Rauscher Roland 8556 Pápateszér, Bem u. 15. sz. lakosnak.
Az ingatlanra 3 éves beépítési kötelezettséget ír elő, és
ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom
bejegyzését kezdeményezi az illetékes földhivatalnál.
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés
aláírására, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2021. július 31.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester
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- Pápateszér 1015 hrsz-ú ingatlan 6/8 tulajdoni hányadának értékesítése
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó ismertette Hudvágner Péter Sándor veszprémi lakos ingatlanvásárlási kérelmét,
valamint az ingatlanforgalmi igazságügyi szakértő által kiállított értékbizonyítvány tartalmát,
mely szerint az ingatlan értékét 407.000 Ft-ban állapította meg. Kérte a képviselők
véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

28/2021. (VII. 7.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Pápateszér, zártkert 1015 hrsz-ú rét művelési ágú, 3017
m2 területű ingatlan 6/8 tulajdoni hányadát 300.000 Ft azaz
Háromszázezer forintért értékesíti
Hudvágner Péter Sándor 8200 Veszprém, Tizenháromváros
tér 1. sz. lakosnak.
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés
aláírására.
Határidő: 2021. július 31.
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

- Esterházy Óvoda fenntartói joga átadásáról szándéknyilatkozat
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy a Veszprémi Főegyházmegyével tárgyalások folynak
az Esterházy Óvoda fenntartói jogának átadásáról.
Ha római katolikus egyházi fenntartásban működne az óvoda, tőkebevonzással járnak,
többletforrás érkezne a községbe. Nagyobb összegű költségvetéssel gazdálkodhatna az óvoda.
A csoportszoba bővítés nem önkormányzati forrást igényelne. Érsek úr véleménye pozitív,
szeretnék átvenni a fenntartói jogot. 10-12 évvel ezelőtt folytak már tárgyalások erről, de
akkor elutasították a kérelmet.
Polauf Gyula képviselő az ülésről 19 órakor eltávozott. A jelenlevő képviselők száma: 6 fő.
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy az egyházközségi képviselő-testület már megadta
szándéknyilatkozatát. Az érsekség látja az itt folyó munkát, a hozzáállást, az akaratot.
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Véleménye szerint így lehet a fenntarthatóságot biztosítani. Majd az iskolát is szeretné átvenni
az egyház.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy katolikus fenntartással szintet lép az óvoda.
Vonzóvá válik a környéken. A csoportszoba bővítés 120-130 m2-es új blokk építése 50-100
millió Ft költséget jelentene.
Milinszki Tibor képviselő véleménye szerint nemcsak a pénzről szól a fenntartói jog átadása.
Így lehet kimozdítani Pápateszért, hogy a falu fennmaradjon. Ha nem menekül a község a
fejlesztésbe, 15-20 éve van.
Esztergominé Major Tímea képviselő elmondta, hogy mind a pedagógusoknak, mind a
gyerekeknek megkötéssel jár az egyházi fenntartás, a színvonal emelkedik. Mi lesz a
hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel?
Milinszki Tibor képviselő elmondta, hogy hitoktatót felekezetek szerint alkalmaznak.
Megfizetik a megfelelő szakembereket.
Völfinger Béla polgármester elmondta, minőségi változás lesz. Nem feltétel, hogy római
katolikus vallású gyermekek legyenek.
Esztergominé Major Tímea képviselő elmondta, hogy ismeri a gyerekek körülményeit.
Személy szerint örülne az egyházi fenntartásnak. Leszögezi, hogy a pedagógus nem
pénzfüggő. Hiány van a pedagógusokból.
Horváth József alpolgármester véleménye szerint vonzaná a gyerekeket a környékről az
óvoda.
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a minőségi javulást pénzzel lehet elérni. Nevelés
által megfelelő gyerekek kerüljenek ki az intézményből. Javasolta, hogy a
szándéknyilatkozatot fogadják el. Kérte a testület döntését.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatát:

29/2021. (VII. 7.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
szándékát fejezi ki, hogy a Veszprémi Római Katolikus
Érsekség (8200 Veszprém, Vár u. 16-18.) részére átadja a
pápateszéri Esterházy Óvoda (8556 Pápateszér, Petőfi u.
39.) fenntartói jogát.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenntartói jog
átadásával kapcsolatban tárgyalásokat folytasson a
Veszprémi Római Katolikus Érsekség képviselőivel. .
Határidő: azonnal
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Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Felelős: Völfinger Béla
polgármester
- Telekcsere, ingatlanvásárlás
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy az új orvosi rendelő építése kapcsán tárgyalást
folytatott a szomszédos ingatlanok tulajdonosaival a szükséges telekcserék érdekében.
A 69 hrsz-ú, 1582 m2 területű, 158.200 Ft értékű ingatlan Kalmár Dénes és felesége
tulajdonában van. Ezért cserébe felajánlja az önkormányzat tulajdonában levő 67/3 hrsz-ú,
928 m2 területű 92.800 Ft értékű ingatlant. A 65.400 Ft értékkülönbözetet az önkormányzat
kifizeti.
A 70 hrsz-ú, 1588 m2 területű 158.800 Ft értékű ingatlan, az 1023 hrsz-ú 108 m2 területű
10.800 Ft értékű ingatlan, az 1037 hrsz-ú 115 m2 területű 11.500 Ft értékű ingatlan Fódi
László tulajdonában van. Ezekért felajánlja megvételre az önkormányzat a 092/2 hrsz-ú 3435
m2 területű 515.250 Ft értékű ingatlanát.
Kérte a képviselők véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Völfinger Béla polgármester javasolta, hogy a telekcseréket és adásvételt hagyják jóvá. Kérte
a testület döntését.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatait:
30/2021. (VII. 7.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kalmár Dénes 8556 Pápateszér, Petőfi u. 9. sz. Kalmár Dénesné 8556 Pápateszér, Petőfi u. 9.
sz. lakosokkal megállapodik az alábbi ingatlanok cseréjében a következők szerint:
1.) Pápateszér Község Önkormányzata átadja
Kalmár Dénes részére a pápateszéri 67/3 hrsz-ú ingatlan 1/2-ed illetőségét 46.400 Ft
értékben,
Kalmár Dénesné részére a pápateszéri 67/3 hrsz-ú ingatlan 1/2-ed illetőségét 46.400 Ft
értékben,
2.) Kalmár Dénes átadja Pápateszér Község Önkormányzata részére a pápateszéri 69 hrszú ingatlan 1/2 illetőségét 79.100 Ft értékben,
3.) Kalmár Dénesné átadja Pápateszér Község Önkormányzata részére a pápateszéri 69
hrsz-ú ingatlan 1/2 illetőségét 79.100 Ft értékben,
4.) Pápateszér Község Önkormányzata megfizet a cserélt ingatlanok értékkülönbözeteként
Kalmár Dénes részére 32.700 Ft-ot,
5.) Pápateszér Község Önkormányzata megfizet a cserélt ingatlanok értékkülönbözeteként
Kalmár Dénesné részére 32.700 Ft-ot,
Felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Völfinger Béla
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Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

polgármester
31/2021. (VII. 7.) határozat
PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a tulajdonában lévő pápateszéri 092/2 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni
illetőségét értékesíti
Fódi László 8556 Pápateszér, Farkas hegy 6. sz. lakosnak 515.250 Ft
vételáron, egyidejűleg megvásárolja Fódi László 8556 Pápateszér, Farkas
hegy 6. szám alatti lakos eladótól, a kizárólagos tulajdonát képező,
pápateszéri 70 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségét 158.800 Ft
vételáron, valamint a pápateszéri 1023 hrsz-ú ingatlan 8/224-ed tulajdoni
illetőségét 10.800 Ft és a pápateszéri 1037 hrsz-ú ingatlan 8/224-ed
tulajdoni illetőségét 11.500 Ft vételáron.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések aláírására azzal,
hogy a Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó ingatlanok
vonatkozásában e törvény rendelkezései szerint köteles eljárni.
Határidő: azonnal
Felelős: Völfinger Béla
polgármester

- Tájékoztató a Magyar Falu Program pályázatairól
Előadó: Völfinger Béla polgármester
Előadó tájékoztatta a képviselőket:
Nyertes pályázatokról:
- temetőben ravatalozó tetőfelújítás,
- József Attila-Hunyadi-Dózsa utcák útburkolat szakaszok felújítása
- kulturális bevételek kompenzálása
hangosítás, színpad technika szolgáltatás (NMI)
- útszéli keresztek felújítása (Német Nemzetiségi Önkormányzat)
- nemzetiségi ház felújítása (Német Nemzetiségi Önkormányzat)
Benyújtott pályázatokról:
- Árpád utca páros oldal járda felújítás
- közösségszervezés eszközbeszerzés
- orvosi és védőnői eszközök beszerzése
- szolgálati lakás felújítása
- napelem rendszer bővítése hivatalnál
- - művelődési ház felújítás

Előkészítés alatt álló pályázatok:
- felelős állattartás
- általános iskola és művelődési ház energetikai felújítása (TOP)
-
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Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Nem nyertes pályázat:
- játszótér

A tájékoztatást a képviselők tudomásul vették.

N a p i r e n d után:
Horváth József alpolgármester javasolta, hogy Nagy Péternek adományozzanak díszpolgári
címet.
Völfinger Béla polgármester egyetértett a javaslattal. Kérte a jegyzőt, hogy a hatályos
díszpolgári rendeletet küldje meg a testületi tagoknak, tekintsék át. Javaslatot kér a
képviselőktől a következő ülésre a Pápateszérért érdemrendre is.

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 19,56 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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