PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8596 Pápakovácsi Fő utca 19.
Szám: 7- 24 /2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november
30-án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Pápakovácsi Fő utca 19.
Jelen vannak: Burghardt Ferenc polgármester
Vilman Csaba alpolgármester
Englertné Baranyai Krisztina képviselő
Lencse Zsolt képviselő
Lőwinger Zsolt képviselő (5 fő)
Tanácskozási joggal részt vett: Kissné Szántó Mária körjegyző
Molnár Lászlóné igazgató
Vilmanné Placskó Erika óvodavezető

Burghardt Ferenc
polgármester köszöntötte a testület tagjait.
Megállapította, hogy az 5 fő képviselőből 5 fő jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta a képviselőknek a napirendet az alábbiak szerint fogadják el, mellyel
a képviselők egyhangúlag egyetértettek. :
Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint
fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek.
Napirend:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Beszámoló az önkormányzat 2011. évi pénzügyi
III.negyedéves végrehajtásáról
2012. évi tervkoncepció
Víz- és csatornadíj 2012. évi díjának megállapítása
Beszámoló a Körjegyzőség 2010. évi tevékenységéről
Belső ellenőrzési ütemterv 2012 évre
Képviselő-testület 2012. évi munkaterve
Vegyes ügyek

tervének

Napirend tárgyalása:
1. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének
negyedéves végrehajtásáról
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester
Burghardt
beszámoló

III.

Ferenc polgármester
megállapította, hogy a képviselők a
anyagát a meghívóval együtt kézhez kapták. Szóbeli

kiegészítésként elmondta, hogy a beszámolóból is látható, a kiadások,
bevételek teljesítése időarányos, lényeges eltérés a tervezetthez képest nincs.
Az Attya pusztai út kiszámlázása most történik, így a III. negyedéves
beszámolóban még nem szerepel a teljesítése.
Kérte a hozzászólásokat, javasolta a beszámoló elfogadását.
Vilman Csaba alpolgármester: A körjegyzőség beszámolójából látható, hogy
még nem volt tüzelőanyag vásárlás, minél előbb be kellene szerezni a szenet,
vagy fát.
Burghardt Ferenc polgármester: Tüzifát fogunk vásárolni, mivel szén még
elég nagy mennyiség van.
Pápakovácsi
Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következő határozatot hozta:
73/2011.(XI.30.) KT határozat
Pápakovácsi
község
Önkormányzat Képviselőtestülete
az Önkormányzat 2011. évi pénzügyi
tervének III. negyedéves
teljesítéséről szóló
beszámolót, valamint a Körjegyzőség 2011. évi III.
negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót
az
előterjesztés szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert a költségvetés további
végrehajtására, illetve felhívja a körjegyző figyelmét
az adóhátralékok behajtására.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: polgármester
(Beszámolók a jegyzőkönyv melléklete)
2.) Az Önkormányzat 2012. évi tervkoncepciója
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester
Burghardt
Ferenc polgármester megállapította, hogy az előterjesztés
anyagát (tervkoncepció szöveges előterjesztése és számszaki kimutatása) a
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták.
Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy pályázatként csak a 2012-es falunap
pályázati összegét tervezték, ezen pályázat már benyújtásra került.
Amennyiben év közben lehetőség lesz pályázat benyújtására, a rendelet
módosításával változtatható a terv. Kérte a véleményeket, javasolta az
elfogadását.
Vilman Csaba alpolgármester:
Megkérdezte, hogy alakul jövőre a
kisebbségek finanszírozása? Hozzászólásában elmondta, hogy mivel a 2012.
évi finanszírozásokról, oktatási normatívákról, oktatás állam általi
finanszírozásáról, a társközségek hozzájárulásának összegéről nem tudunk
konkrét dolgokat, a 2012. évi tervkoncepción nincs jelentősége a vitának.

Pápakovácsi
község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
74/2011.(XI.30.) KT határozat
Pápakovácsi
község
Önkormányzat Képviselőtestülete
az
Önkormányzat
2012.
évi
tervkoncepcióját, valamint a Körjegyzőség 2012. évi
tervkoncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert a 2012. évi költségvetési
tervjavaslat kidolgozására, és képviselő-testület elé
terjesztésére, illetve a körjegyzőt a 2012. évi
költségvetés kidolgozására, valamint az együttes ülés
elé terjesztésére.
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester, körjegyző
(Tervkoncepciók a jegyzőkönyv mellékletét képezik)
3.) Víz- és csatornadíj 2012 évi díjának megállapítása
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester
Burghardt
Ferenc
polgármester megállapította, hogy a víz- és
csatornadíjak 2012. évi díjára tett javaslatot, illetve az azt eltámasztó pénzügyi
elszámolást a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Elmondta, hogy
a csatornahálózat üzemeltetése, a szennyvíztisztítás, mint a pénzügyi
adatokból is látható rendkívül költséges, veszteséges. Félő, ha ez a helyzet
továbbra is fennáll, a csatornadíj drasztikusan emelkedni fog.
Sajnos a szennyvíztisztító kapacitása nem kihasznált, ezért magasak a
költségek. Javasolta a díj elfogadását.
Englertné Baranyai Krisztina képviselő: A szennyvíztisztító alacsony
kihasználtsága miatt célszerű lenne újabb fogyasztókat rákapcsolni, elősorban
nagy fogyasztókat, mint például az Idősek Otthona.
Véleménye szerint, ha ez a helyzet továbbra is fennáll, megfontolandó, hogy
más szolgáltatóhoz csatlakozzunk, vagy tendert kellene kiírni az
üzemeltetésére. Ezzel talán csökkenthető lenne a díj összege. Nem ért egyet
a díjemeléssel.
Pápakovácsi község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – az alábbi rendeletet alkotta:
Pápakovácsi

község Önkormányzat képviselő-testületének
13/2011. (XII.01.)önkormányzati rendelete az
önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért, a
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a
díjalkalmazás feltételeiről szóló
11/2004. (VI.09.) rendelete módosításáról.
(A rendelet és egységes szerkezete a jegyzőkönyv melléklete)

4.) Beszámoló a Körjegyzőség 2010. évi tevékenységéről.
Előadó: Kissné Szántó Mária körjegyző
Burghardt Ferenc
polgármester megállapította, hogy a képviselők az
előterjesztés anyagát a meghívóval együtt kézhez kapták. Kérte a
véleményeket, javasolta a beszámoló elfogadását.
Hozzászólás nem volt.
Pápakovácsi község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
75/2011.(XI.30.) KT határozat
Pápakovácsi
község Önkormányzat Képviselőtestülete a Körjegyzőség 2010. évi tevékenységéről
szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
5.) Belső ellenőrzési ütemterv 2012 évre
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester
Burghardt Ferenc polgármester megállapította, hogy a tervet a képviselők
a meghívóval együtt kézhez kapták. Elmondta, hogy 2012. évben az
önkormányzat ellenőrzésére is sor kerül, az ellenőrzést a Pápai Kistérségi
Társulás bonyolítja. Kérte a véleményeket, javasolta a terv elfogadását.
Pápakovácsi
Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
76/2011.(XI.30.) KT határozat
Pápakovácsi
község
Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési
tervét az előterjesztés szerint elfogadja.
Utasítja a képviselő-testület a körjegyzőt, hogy az
ellenőrzések lebonyolításáról gondoskodjon.
Felelős: körjegyző
Határidő: 2012. december 31.

6.) Képviselő-testület 2012. évi munkaterve
Előadó. Burghardt Ferenc polgármester
Burghardt Ferenc polgármester megállapította, hogy a munkatervet a
képviselők írásban megkapták, javasolta az elfogadását.
Pápakovácsi
Önkormányzat Képviselő-testülete – 5 igen szavazattal, –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
77/2011.(XI.30.) KT határozat
Pápakovácsi község
Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2012. évi munkatervét az
előterjesztés szerint elfogadja.
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy a

képviselő-testület összehívásáról a munkaterv szerint
gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.

7.) Vegyes ügyek
a.) Társulási Tanács tagjának választása
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester
Burghardt Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
keretében a település a somlójenői régióhoz tartozik. A régiót képviselő
Társulási Tanács tagja Nemes Attila polgármester volt, aki lemondott, s
nem volt a területnek társulási tanács tagja. November 15-én Somlójenőn
volt egy megbeszélés, melynek keretében Fodor Béla Adásztevel
polgármesterét javasolták a részt vevő települések társulási tanács
tagjának.
A régió települései önkormányzati képviselő-testületeinek
határozata szükséges ahhoz, hogy a javasolt személy a társulási tanács
tagja legyen. Javaslom, hogy Fodor Béla személyét támogassa a testület.
Pápakovácsi
Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
78/2011. (XI.30.) KT határozat
Pápakovácsi község Önkormányzat képviselőtestülete egyetért azzal, hogy Fodor Béla
Adásztevel polgármestere Pápakovácsi község
Önkormányzatát
a Győr
Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsában képviselje.
A képviselő-testület felkéri a polgármester,
hogy a határozat kivonatát a Társulási Tanács
részére küldje meg.
Határidő: 2011. december 5.
Felelős polgármester.
b.) Közmeghallgatás
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester
Burghardt Ferenc polgármester Szóbeli előterjesztésben elmondta, hogy ez
évben még nem volt közmeghallgatás, évente egyszer kötelező tartani. A
munkaterv szerint májusra tervezték, akkor azonban elmaradt. Javasolja, hogy
december 12-én (hétfőn) 17 órakor tartsák a közmeghallgatást, melyen az
önkormányzat tevékenységéről, megvalósult feladatokról, tervekről, valamint a
település közbiztonsági helyzetéről tartanának beszámolót.
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi határozatot hozta:
79/2011. (XI.30.) KT határozat
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete
a közmeghallgatás időpontját 2011. december
12én 17 órára tűzi ki.

Felkéri a polgármestert, hogy a lakosságot hirdetmény útján értesítse.
Felelős. Polgármester
Határidő: 2011. december 6. (hirdetmények)
c.) Karácsonyi köszöntő
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester
Burghardt Ferenc polgármester elmondta, hogy karácsonyra az elmúlt
évben egy szerény csomag összeállításával, valamint üdvözlőkártyával kívánt
az önkormányzat minden családnak kellemes ünnepeket. Javasolja, hogy ez
évben is folytassák a hagyományt, 800 Ft/ csomag értékben, az üdvözlőkártya
pedig lehet egy kártyanaptár faluképpel.
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi határozatot hozta:
80/2011. (XI.30.) KT határozat
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete
a település lakói részére karácsonyra 800 ftértékű csomagot biztosít, családonként.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert,
hogy
a
csomagok
összeállításáról
és
kiosztásáról gondoskodjon.
Felelős. Polgármester
Határidő: 2011. december 20.
Burghardt Ferenc polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az
idősek otthona lakói részére is állítsanak össze ajándékcsomagot. Ez is már
hagyomány, a gondozottak részére szenteste osztják ki a csomagot.
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi határozatot hozta:
81/2011. (XI.30.) KT határozat
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete
a Pápakovácsi Idősek Otthona lakói részére
600 ft/db értékben ajándékcsomagot biztosít
karácsonyra.
Felkéri a polgármestert, hogy a csomagok
beszerzéséről gondoskodjon.
Felelős. Polgármester
Határidő: 2011. december 20.
Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testület nyilvános ülését
19.15 órakor bezárta..
k.m.f.

Burghardt Ferenc
polgármester

Kissné Szántó Mária
körjegyző
Vilman Csaba
alpolgármester

