PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8596 Pápakovácsi Fő utca 19.
Szám:7-4 /2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. február 15én 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

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:
Napirend:
1.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése
2.) A szociális étkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosítása
3.)Vegyes ügyek

Napirend tárgyalása:
1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester
Burghardt Ferenc polgármester megállapította, hogy a napirend anyagát a
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Kérte a véleményeket,
javaslatokat.
A tiszteletdíjakra vonatkozóan javasolja, hogy a 2011. évi szinten maradjanak,
ne történjen emelés.
Javasolta a rendelet elfogadását.
Vilman Csaba alpolgármester: Javasolta, hogy a gázenergiára tervezett
összeget csökkentsék 100 e Ft-tal, ezen összeggel növeljék a
testvértelepülési kapcsolatok ápolására tervezett összeget. Ez évben a
németországi vendégeket is fogadjuk, illetve az önkormányzat tervezi a
vargyasi testvértelepülés látogatását, valamint Tannheimbe is ellátogatnak.

Burghardt Ferenc polgármester: Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a
felvetett módosításról, támogatják-e azt?
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
9/2012. (II.15.) KT határozat
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete a
2012. évi költségvetési rendelettervezetben az alábbi
módosítást határozza el:
Az önkormányzati igazgatás szakfeladaton tervezett
300 e Ft gázenergia előirányzatát 200 e Ft-ra
csökkenti,
ugyanakkor
a
Művelődési
házak
tevékenysége
szakfeladaton
szereplő
testvértelepülési kapcsolatok ápolására tervezett
összeget 100e Ft-tal növeli.

Ezt követően a képviselők a polgármester tiszteletdíjáról szavaztak.
Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
10/2012. (II.15.) KT határozat
Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete a
polgármester tiszteletdíját 2012. január 1-től változatlan
összegben határozza meg 96.600 ft/hó.
Burghardt Ferenc polgármester kérte a képviselőket, hogy a képviselők
tiszteletdíjának 2011. évi szinten hagyásáról szavazzanak.
Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
11/2012. (II.15.) KT határozat
Pápakovácsi
község Önkormányzat képviselő-testülete
2012. január 1-től a képviselők tiszteletdíját nem változtatja,
havi 10.000 Ft tiszteletdíjban részesülnek.
Burghardt Ferenc
polgármester kérte a képviselőket, a 2012. évi
költségvetési rendelet fenti módosítás átvezetése utáni elfogadására.
Pápakovácsi
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Pápakovácsi
Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2012.(II.16)önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
(a rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2.) A szociális étkeztetés térítési díjának felülvizsgálata
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester
Burghardt Ferenc polgármester megállapította, hogy a napirend anyagát a
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Az intézményi térítési díjat a

szolgáltatási önköltség, valamint a normatív állami támogatás különbözete
alapján kell megállapítani. A 2011. évi kiszolgált ételadag és a kiadás
hányadosa egy ételadagra vetítve 523 Ft.(622356 Ft összeget fizettünk ki
szociális étkezés címén, a kiszolgált ételadag 1191 Ft volt. ) A 2012 évi
költségvetés alapján – évi 251 étkezési napot figyelembe véve - 221 Ft állami
támogatás biztosítanak adagonként. Így az intézményi térítési díj alapja 302 Ft
(állami támogatás és a ráfordítás különbözete), mely a kerekítés szabályai
alapján 300 Ft-tal kerül figyelembevételre.
Ennek alapján jogosult az
önkormányzat képviselő-testülete meghatározni az intézményi térítési díjat.
Lehetőség van a jövedelem alapján differenciálni, s az étkezést igénybevevő
részére további kedvezményt nyújtani. Mivel a fizetendő napi térítési díj
véleménye szerint nagyon alacsony, nem javasol további támogatást.
Kérte a véleményeket.
A képviselők egyetértenek azzal, hogy a 300 ft kerüljön intézményi térítési
díjként meghatározásra, mely megegyezik a személyi térítési díjjal is.
Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Pápakovácsi község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete
a szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról
szóló 3/2009. (IV.,16.) sz. rendelet módosításáról.
(A rendelet és egységes szerkezete a jegyzőkönyv melléklete)
3.) Vegyes ügyek
Burghardt Ferenc polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az
előző ülésen kapott felhatalmazás alapján Varga Sándor Pápakovácsi
lakossal tárgyalt a megvásárolni kívánt területről, a 151 hrsz-u ingatlan
megközelítése tárgyában. Eladó 400 ft/m2 vételáron adna el a területből.
Ezen az áron ad el az önkormányzat is itt területet, tehát az ár reális.
Először fel kell méretni, hogy mekkora terület megvételére van lehetőség, a
képviselő-testület ekkor dönt a terület megvételéről és a vételárról.
Kérte a képviselők hozzájárulását, hogy a 400 ft/m2 vételár alapján
folytathatja-e a tárgyalást?
Pápakovácsi
község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
12/2012. (II.15.) KT határozat
Pápakovácsi
község Önkormányzat képviselő-testülete
felhatalmazza a
polgármestert, hogy Varga Sándor
Pápakovácsi Ilona utca 3. sz. alatti lakossal 400 ft/m2
vételáron további tárgyalást folytasson a megvásárolandó
területről.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy az ügy
állásáról a képviselő-testületet folyamatosan tájékoztassa.

Burghardt Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az
Erdélyi Vargyas község polgármestere elektronikus levélben megkereste
az önkormányzatot, meghívást tolmácsolva júniusra. Pályázatot nyújtanak
be a rendezvényre, ehhez szükség volt, hogy hány fővel kívánnak részt
venni a programon. 20 fő részvételét jeleztük.
Tanneimbe a történelmi játékokra kaptak meghívást július 26-tól augusztus
2-ig a Magyar-Német Baráti Társaságtól.
A Tannheimi önkormányzat képviselőit az augusztus 25-i falunapra
szeretnénk meghívni. A fogadás, vendéglátás, szállás részleteit a
későbbiekben egyeztetik. Úgy gondolja, ha kevesen jönnek, családoknál is
elhelyezhetők.
Lencse Zsolt képviselő: Megkérdezte, miért szorult háttérbe a tannheimi
kapcsolat?
Burghardt Ferenc polgármester, Vilman Csaba alpolgármester:
Válaszukban
elmondták,
hogy
Tannheim
polgármesterének
kezdeményezése
volt,
hogy
kétévente
találkozzanak,
egyszer
Pápakovácsiban, egyszer Tannheimbe.
Vilman Csaba alpolgármester: Javaslatként felvetette, hogy takarékosság
miatt fontolják meg, hogy a közvilágítási lámpákat éjfélkor kikapcsolják és
hajnali 4 órakor visszakapcsolják. Tannheimbe látta ezt a szokást,
megvalósíthatónak tartaná.
Burghardt Ferenc polgármester: Nem tartja jó ötletnek, véleménye
szerint nálunk a közbiztonság szempontjából nem célszerű a kikapcsolás.
Lencse Zsolt képviselő: Javaslata, hogy ha minden második lámpát
kapcsolnának ki, akkor nem lenne teljes sötétség.
Englertné Baranyai Krisztina képviselő: Véleménye szerint így is elég
messze vannak a lámpaoszlopok egymástól, így a minden második lámpa
világítása sokat nem segítene.
Burghardt Ferenc polgármester: Ígérte, hogy érdeklődik a lehetőség után
az E-on-nál. A következő ülésen tájékoztatást ad.
Englertné Baranyai Krisztina képviselő: Javasolta, hogy a háziorvos és
védőnő közreműködésével a községben szűrővizsgálatot szervezhetnének
a lakosok részére. Véleménye szerint lenne érdeklődés.
Burghardt Ferenc polgármester: Szerinte a nyugdíjasklub keretén belül
lehetne tartani un. „egészségnapot”, s ennek keretében szűrést végezni.
Erre nemcsak a nyugdíjasok jönnének, hanem akit érdekel a faluból.
A szűrővizsgálatokat az orvosi rendelőben elvégzik, amire lehetősége van,
és aki igényli, véleménye szerint erre külön napot nem kellene tartani.
Lencse Zsolt képviselő: Felvetette, hogy az iparűzési adó mértékének
csökkentésével vállalkozókat lehetne csábítani a településre, ezzel növelve
az iparűzési adó bevételt.

Vilman Csaba alpolgármester: Javasolta, hogy a tavasz folyamán az
orvosi rendelő és lakás tető- és kéményei állapota kerüljön megvizsgálásra
és javításra, mert véleménye szerint veszélyes a kémény állapota, a tetőn
pedig a cserepek egy része.
Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testület nyilvános ülését
19.15 órakor bezárta, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

k.m.f.

Burghardt Ferenc
polgármester

Kissné Sz. Mária
körjegyző

Vilman Csaba
alpolgármester

