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JEGYZŐKÖNYV  

 
 
Szám: 7/2018.  
 
Készült  Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 23-án 13 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: 
 

N a p i r e n d  
 
 
 

1./ Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására    
     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 önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására    
     Előadó: Völfinger Béla polgármester 
 
Előadó tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 27/2018. (IV. 18.) határozattal benyújtott  
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázattal kapcsolatban 
hiánypótlás érkezett. Tekintettel arra, hogy a meglévő épület bővítése nem támogatható, ezért 
a projekt költségvetését módosítani kellett. Javasolta, hogy a határozatot ennek megfelelően 
módosítsák. Kérte a képviselő-testület döntését.  



Pápateszér  Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

2018.05. 23.  2/2. oldal. 

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

 
             40/2018. (V. 23.) határozat  

 
             PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
             a 27/2018. (IV. 18.) határozatát a következők szerint módosítja:  
 
             PÁPATESZÉR Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az 
államháztartásért felelős miniszter által a Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. 
pont a), b) és c) pontok szerint közösen kiírt Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra az önkormányzati 
tulajdonban és fenntartásban lévő orvosi rendelők felújítására, 
bővítésére, energiakorszerűsítésére                                        
A fejlesztés cél: ac) Egészségügyi fejlesztés                                
pályázati alcél  
A megvalósítás tervezett helyszíne: 8556 Pápateszér, Markovics János 
u. 17.  (Pápateszér 762/4 hrsz) 
                                                          
Az 1. ac) fejlesztési alcél, 0-18.000 Ft/fő adóerő-képesség szerinti teljes 
tervezett költsége bruttó (100%):           31.549.228 Ft  
Igényelt támogatás (95 %) :                   29.971.767 Ft 
Minimális önerő (5 %) :                           1.577.461 Ft     
Vállalt önerő összesen:                            1.577.461 Ft,  
melyet Pápateszér Község Önkormányzata költségvetése terhére 
biztosít.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 
dokumentumok aláírására.  
 
Határidő: 2018. május 23.  
Felelős:   Völfinger Béla 
                polgármester 

 
 
 
 
Több tárgy nem lévén a polgármester a nyilvános ülést 13,20 órakor bezárta, a tanácskozást 
zárt ülésen folytatja.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Fehér Mária                                                                                               Völfinger Béla 
címzetes főjegyző                                                                                      polgármester 


