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JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Szám: 14/2017.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. november 22-én 18  
órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. 
 
Jelen voltak:
 
Völfinger Béla polgármester 
Hoffmanné Bóka Erzsébet képviselő  
Ilkó Sándor képviselő 
Léhner Ilona képviselő 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Távol maradtak:  
Horváth József alpolgármester 
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 4 fő, távol maradt 3 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. 
Javaslatot tett az ülés napirendjére: 
 

N a p i r e n d  
 

 
 

1./ A TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú, "Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig  
     Pápateszéren" című támogatást nyert projekt  támogatási szerződésben meghatározott 2  
     csoportos  óvoda épület kialakítása kivitelezési tervdokumentáció tervezési munkára  
     megbízás  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
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N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ A TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú, "Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig  
     Pápateszéren" című támogatást nyert projekt  támogatási szerződésben meghatározott 2  
     csoportos  óvoda épület kialakítása kivitelezési tervdokumentáció tervezési munkára  
     megbízás  
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy az új óvoda kiviteli terveire érkezett árajánlatai 
értékelése 2017. október 17-én megtörtént, melyről a jegyzőkönyv tartamát ismertette. 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Völfinger Béla polgármester kérte a testület döntését, a határozati javaslat elfogadását.   

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatát:    
 

91/2017. (XI. 22.) határozat 
           PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
           a TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú, 
          "Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" című  
           támogatást nyert projekt  támogatási szerződésben meghatározott  
           2 csoportos óvoda épület kialakítása kivitelezési tervdokumentáció  
            tervezési munkáival - a 2017. október 17-én 9.00 órakor megtartott 
            értékelési eljárás alapján – a Csizmadia és Társai Építőpari Kereskedelmi  
            és Szolgáltató Kft-t ( 8500 Pápa, Negyedik u. 62/b, képviseli: Csizmadia 
            László ügyvezető) bízza meg.  
            A vállalkozó 3.048.000,-Ft összegért vállalta a kiviteli tervdokumentáció 
           elkészítését. 
           Felhatalmazza a polgármestert a tervezési megbízási szerződés aláírására. 
            
           Határidő: 2017. november 27.     
           Felelős:   Völfinger Béla  

                polgármester 
 
 

Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 18,20 órakor bezárta.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 


