
PÁPAKOVÁCSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8596 Pápakovácsi Fő utca 19. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 2010. november 23-án 
18.00 órakor megtartott nyilvános  testületi ülésről.   
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal 
                         Pápakovácsi Fő utca 19. 
 
Jelen vannak:  Burghardt Ferenc  polgármester 
      Vilman Csaba Gábor alpolgármester  
                         Englertné Baranyai Krisztina képviselő 
                         Lencse Zsolt képviselő 
                         Lőwinger Zsolt képviselő  (5 fő)  
       
                
Az  ülésen tanácskozási joggal részt vett: 

Kissné Szántó Mária körjegyző 
Molnár Lászlóné igazgató 
Vilmanné Placskó Erika óvodavezető 
Szabadi Sándor NKÖ elnöke 
Lovas Zsuzsanna köztisztviselő (1-2. napirendi pontnál) 
  

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 az alábbi napirend elfogadását: 
 

 
Napirend  

 
1. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervének III. 

negyedéves végrehajtásáról.  
Előadó: polgármester 
 

2. Az Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervkoncepciója 
Előadó: polgármester    

 
3. Kastély Oktatási Központ csoportlétszám emelés és alkalmazotti 

létszámbővítés iránti kérelme 
Előadó: polgármester 

 
4. Veszprém megyei Önkormányzat környezetvédelmi programjának 

véleményezése 
Előadó: polgármester 

 
5. Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési ütemterve  

Előadó:  polgármester 
 
 

6. Iskolaépület lépcsőjének felújításával kapcsolatos kifogás 



Előadó: polgármester 
 

7. Könyvtár helyzetével kapcsolatos tájékoztatás 
Előadó:  polgármester 

 
8. Vegyes ügyek  

Előadó:  polgármester 
 

9. Zárt ülésen: . segélykérelmek, Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 
pályázatok elbírálása 
Előadó: polgármester 

 
A képviselők a javasolt napirendet 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadták. 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
1.) Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervének III. 

negyedéves végrehajtásáról. 
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 

 
Burghardt Ferenc polgármester megállapította, hogy a napirend anyagát a 
meghívóval együtt kézhez kapták.  Kérte a hozzászólásokat, javasolta a 
beszámoló elfogadását. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    68/2010. (XI.23.) KT határozat 

Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete az  
Önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervének III. 
negyedéves  végrehajtásáról szóló beszámolót az 
előterjesztés szerint elfogadja. 
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
terv további végrehajtásáról gondoskodjon. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 

(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete) 
 

2.) Az Önkormányzat 2011. évi tervkoncepciója.  
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 

 
Burghardt Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselők a 
koncepciót a meghívóval együtt kézhez kapták. Szóbeli kiegészítésként 
elmondta, hogy a koncepció tervszámok alapján készült, az állami 
költségvetési tervjavaslatban szereplő adatok alapján.  
A koncepcióban elsősorban a bevételek tervezése történt meg részletesen, a 
kiadásokat a bérek kivételével az idei év szintjén terveztük. Beruházás 
tervezése nem történt, kérte a képviselőket a javaslatra, hogy a végleges terv 
elfogadása előtt kidolgozhassák a beruházásra, felújításra vonatkozó adatokat 



is. A várható pénzmaradvány összege jelenleg tartalékként szerepel.  
A bérek kidolgozása  megtörtént, mivel 2011 évben többen jogosultak 
jubileumi jutalomra, nyugdíjba vonulás miatti felmentéssel is számoltunk.  
A belügyminisztériumban volt tájékoztatón, ahol elmondták 2011 évben 
kevesebb pályázat kerül kiírásra, azonban a kiírt pályázatokra többen 
pályázhatnak.  
 
Vilman Csaba alpolgármester: Fontos a pályázatoknál, hogy mikor kerülnek 
kiírásra, mennyire változik a támogatási arány. Véleménye szerint a már 
elkezdett fűtéskorszerűsítésre vonatkozó pályázatot  mielőbb indítani kellene.  
 
Burghardt Ferenc polgármester: Megkereste a cég képviselőjét, akivel az 
előző ciklusban tárgyaltak. Ígért segítséget, hogy ajánl vállalkozót, tervezőt. 
Azonban eddig még nem érkezett meg az ajánlata. Annyit elmondott, hogy 
nem jó, ha nagyobb teljesítményű a kazán a szükségesnél. 
Természetesen továbbra is támogatja a fűtéskorszerűsítés mielőbbi 
elvégzését. 
 
Lencse Zsolt képviselő: Megkérdezte, hogy az iskola épületére  is 
vonatkozik-e a fűtéskorszerűsítés.  
 
Burghardt Ferenc polgármester: Az un. „többcélú épület” leválasztásáról 
van szó, olyan fűtési rendszer kialakítása, ahol a kazán hulladékkal is fűthető. 
 
Lencse Zsolt képviselő: Az iskolaépület gázfűtésének kiváltása nem lenne –
e célszerű?   
 
Burghardt Ferenc polgármester: A külső cső miatt külön kazán kell, mert 
nagyon sok a hőveszteség. Első lépés a leválasztás, amivel már spórolunk 
energiát, s után célszerű továbblépni. 
 
Lencse Zsolt képviselő: Komoly beruházásról van szó, ennek megfelelően 
kell szakembert is keresni, erre nem szabad sajnálni a pénzt. Először legyen 
pontos terv, ennek alapján lehet dönteni.    
 
Vilman Csaba alpolgármester: Felvetette, hogy mobil összekötő kellene a 
többcélú épület és a kazánház közé.  
 
Lencse Zsolt képviselő: Nem híve a mobil összekötőnek, két fix pontot 
javasol.  
Véleménye szerint sok alternatív lehetőség van, nem biztos, hogy csak 
egyfélében kell gondolkozni. Világítást, fűtést együtt kellene kezelni, együttes 
megoldással. Megkérdezte, mennyi az éves áram és gázdíj. 
 
Molnár Lászlóné igazgató: Az áramdíj éves szinten mintegy másfél millió 
forint, a gázköltség 3 millió forint. Az elektromos hálózata az épületnek elavult, 
nehezen bírja a terhelést, célszerű lenne mielőbb felújítani azt is.  
 
Lencse Zsolt képviselő: Véleménye szerint a bérbe adott konyha és egyéb 
helyiségeihez almérőt kellene felszerelni, ezáltal a vállalkozó a tényleges 
fogyasztást fizetné, nem pedig átalányt.  Szerinte megérné a befektetés. 
 



Burghardt Ferenc polgármester elmondta még, hogy a tájékoztatón kapták 
azt az információt, hogy az iparűzési adó felosztásának módján is változtatni 
szeretne az állam. Igazságosabb elosztásban gondolkodnak. 
 
 Több hozzászólás a koncepcióhoz nem volt, kérte a képviselőket a javaslat 
elfogadására.   
  
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    69/2010. (XI.23.) KT határozat 

Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervkoncepcióját ez 
előterjesztés szerint elfogadja. 
Utasítja a polgármestert, hogy a végleges 2011. évi 
pénzügyi tervet határidőre terjessze a képviselő-
testület elé. 
Határidő: 2011. február 15. 
Felelős: polgármester. 

(Tervkoncepció a jegyzőkönyv melléklete)  
 

3.) Kastély Oktatási Központ csoportlétszám emelése, 
gyógypedagógiai aszisztens alkalmazása  

        Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 
 
Burghardt Ferenc polgármester megállapította, hogy az előterjesztés 
anyagát a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Kérte Molnár 
Lászlóné igazgatót a napirend részletezésére.  
 
Molnár Lászlóné igazgató: Elmondta, hogy mint a beadott kérelemben is 
szerepel 26 fő az engedélyezett létszám az első osztályban.  
A jelenlegi számított létszám (34 fő)  – ahol már számoltak  a sajátos nevelési 
igényű gyermekek 2 illetve 3 főként való figyelembe vételével – meghaladja az 
engedélyezett létszámot. Fenntartói döntéssel – amennyiben 
létszámnövekedés történik, év közben is – lehet a létszámot 20 %-kal emelni, 
illetve oktatásszervezési okokra hivatkozva a már megemelt létszám 10 %-kal 
való emelése is lehetséges. Kéri, ezek figyelembe vételével a maximális 
létszámot engedélyezni, 34 főt.   
Elmondta továbbá, hogy az első osztályban több sérült gyermek van, szükség 
lenne egy fő gyógypedagógiai aszisztens alkalmazására, legalább 4 órában, 
aki a pedagógus mellett a gyermekekkel foglalkozik.  
A létszámemeléshez szükséges szülői munkaközösség, illetve nevelőtestületi 
támogatás benyújtásra került, az első osztályos szülők külön kérése – irásban 
– a pedagógus aszisztens alkalmazása.  
Kérte, hogy Pápakovácsi község biztosítsa a létszám bérfedezetét. 
Szakképzett személyre van szükség, költsége kb. 1 millió forint.   
 
Vilman Csaba alpolgármester: Hangsúlyozta, hogy gyógypedagógiai 
aszisztens kerüljön felvételre.  
 
Burghardt Ferenc polgármester: Elmondta, hogy e kérdést két oldalról kell 
vizsgálni. Egyrészt az un. „SNI” gyermekek után kiemelt normatíva jár, ami jó 
az intézménynek. Ugyanakkor félő, ha sok ilyen gyermek van az iskolában a 



helyi szülők inkább máshova viszik a gyermeküket, mert nem látják biztosítva 
a fejlődését.  
 
Lencse Zsolt képviselő: Fontos, hogy az iskola maradjon, ne szűnjön meg, 
ezért támogatja.  
 
Englertné Baranyai Krisztina képviselő: Véleménye szerint a 
létszámnövelés, gyógypedagógiai aszisztens alkalmazása nem oldja meg a 
problémát, még mindig sok a gyermek, s ezen belül a sérült. Speciális 
iskolában szerinte a gyermekek jobb képzést kapnának. Nem támogatja a 
létszámemelést. 
 
Burghardt Ferenc polgármester először a csoportlétszám emelése 
vonatkozásában kérte a képviselőket szavazásra. 
 
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással  – az alábbi határozatot hozta: 
    70/2010. (XI.23.) KT határozat 

Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete a 
Kastély Oktatási Központ Alapító Okiratának 
módosítását  az előterjesztés szerint elfogadja. 
Az 1. osztály maximális csoportlétszáma 34 fő.  
(Alapító Okirat módosítása és egységes szerkezete a 
jegyzőkönyv melléklete) 

 
Ezt követően Burghardt Ferenc polgármester kérte a képviselőket, hogy a 
gyógypedagógiai aszisztens alkalmazásáról döntsenek: 
 
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és   tartózkodás nélkül   – az alábbi határozatot hozta: 
 
    71/2010. (XI.23.) KT határozat 

Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete a 
Kastély Oktatási Központnál 1 fő 4 órás 
gyógypedagógiai aszisztens felvételét engedélyezi 
2011. január 1-től a 2010/2011-es tanév végéig. 
Az alkalmazott bére és járulékai a 2011. évi 
költségvetésben kerülnek betervezésre, a szerződés 
szerinti összegben. 
A bér és járulékai fedezetét Pápakovácsi 
Önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja. 
A képviselő-testület felkéri az intézmény igazgatóját, 
hogy az állás betöltéséről gondoskodjon.  
Határidő: 2011. január 5. 
Felelős: igazgató 

 
 
 
 
 
 
 



4.) Veszprém Megyei Önkormányzat Környezetvédelmi 
programjának felülvizsgálata. 

         Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 
 
Burghardt Ferenc polgármester megállapította, hogy a program 
elérhetőségéről a képviselők tájékoztatást kaptak. A képviselő-testület 
véleményét 2010. december 20-ig kell eljuttatni a Megyei Önkormányzathoz. 
Kérte a véleményeket, javasolta a program támogatását.  
 
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    72/2010. (XI.23.) KT határozat 
    Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete a
    Veszprém Megyei Önkormányzat környezetvédelmi 
    programjának felülvizsgálatával kapcsolatos anyaggal 
    egyetért, támogatja az elfogadását. 
    A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a
    határozatról a Veszprém Megyei Önkormányzatot ér-
    tesítse. 
    Felelős. Polgármester 
    Határidő: 2010. december 20. 
 
 

5.) Pápakovácsi Önkormányzat és intézményei 2011. évi belső 
ellenőrzési ütemterve 
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 

 
Burghardt Ferenc polgármester megállapította, hogy az ellenőrzési 
ütemtervet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Kérte a 
javaslatokat, javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 

Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    73/2010. (XI.23.) KT határozat 

Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete az 
 Önkormányzat és intézményei 2011. évi belső  
ellenőrzési ütemtervét az előterjesztés szerint 
elfogadja.  
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy az 
ütemtervet a Pápai  
Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete 
részére küldje meg. 
Határidő: 2010. december 15. 
Felelős: polgármester.  
 

 
6.) Általános Iskola lépcsőjének felújításával kapcsolatos kifogás  

Előadó: Burghardt Ferenc polgármester. 
 
Burghardt Ferenc polgármester Szóbeli előterjesztésben elmondta, hogy a 
nyár folyamán került felújításra az iskola lépcsője. Sajnos, már a munka 
befejezését követően repedt, töredezett. Kifogással éltek a kivitelező felé, aki 



az őszi szünetben elvégezte a javítást. A javítás azonban csúnya, nem 
megfelelő, ismét reped, törik. A felújításhoz is kellett a Műemlékvédelmi  
Felügyelőség hozzájárulása, ezért kéréssel fordultak hozzá, hogy  véleményt 
nyilvánítson. A Művemlékvédelmi Felügyelőség november 29-én tart hatósági 
ellenőrzést, ahova a kivitelező is meghívásra került. Az ellenőrzés 
eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni fogja.  
 
 

7.) Könyvtár helyzetével kapcsolatos tájékoztatás  
        Előadó: Burghardt Ferenc polgármester  

 
Burghardt Ferenc polgármester ismertette a Pápai Városi Könyvtár levelét a 
mozgókönyvtárral kapcsolatban. Elmondta, hogy célszerűnek tartaná, ha a 
községi könyvtár és az iskolai könyvtár külön válna.  
Véleménye, hogy a posta melletti egyházi épület hátsó részében – ahol régen 
is volt könyvtár – alakítanák ki a könyvtárhelyiséget. Az épület a katolikus 
egyház tulajdona, az atyával már tárgyalt, nem zárkózik el tőle, sőt 
együttműködne, egy állandó kiállítást – mely egyháztörténeti kiállítás is lenne 
– lehetne szervezni. Azonban jelenleg tárgyalás alatt áll az épület 
hasznosítása, kb. két hét múlva tudna választ adni. Ifjúsági szállást szeretne 
kialakítani az egyház az épületben. Véleménye szerint, szállásként 
használható lenne a gyógyszertár melletti üresen álló lakás is, az egyház 
részéről is.  
 
Vilman Csaba alpolgármester:  Nem javasolja idegen tulajdonba beruházni 
az önkormányzat pénzét, inkább a saját épületet szépítsük. 
 
Burghardt Ferenc polgármester: A beruházás nem csak önkormányzati 
pénzből történne, egyház is támogatná, illetve a helyi vállalkozókra számítana.  
 
Vilman Csaba alpolgármester: Véleménye szerint a gyógyszertárnál lévő 
lakás megosztható lenne könyvtárra, és még maradna ifjúsági szállás is. 
Anyagilag nem lenne megterhelő az átalakítás. 
 
Molnár Lászlóné igazgató: Támogatja a fenti elképzelést.   
 
 

8.) Vegyes ügyek 
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 

 
a.) Alapítvány létrehozása 
     

Burghardt Ferenc polgármester javasolta, hogy hozzanak létre alapítványt a 
község javára. Nagyon sok pályázati kiíráson már csak egyesületek, civil 
szervezetek, alapítványok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriummal 
rendelkezik, a kuratórium tagjai a községben lévő a közösségi életben aktívan 
részt vevő polgárok is lehetnek. Az önkormányzat támogatná 
tevékenységüket, melyet a község érdekében fejtenének ki. Érdeklődött 
ügyvédnél, kb. 60-80 e Ft-os költség lenne a létrehozása. Ezt az 
önkormányzat vállalhatná.  
 
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy indítsa el a 



szervezést. A döntést a pontos adatok ismeretében hozzák meg.  
    

b.) Építési telkek kialakítása 
    

Burghardt Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben elmondta, hogy 
szükségesnek látná építési telkek kialakítását, mivel a községben nincs eladó 
házhely. Véleménye szerint Pápa közelsége vonzó lehet az építkezné 
szándékozóknak. A fő út mellett van egy 2,4 hektáros magánterület, amit a 
tulajdonos eladna, ezt felparcellázhatnák. A tulajdonos ingyen átadná a 
területet, de a kiparcellázott telkekből kérne, megegyezés szerint. 
A terület építési telkekké alakítása azonban költséges, mivel művelés alóli 
kivonás, belterületbe vonás szükséges. Ezen kívül a község rendezési 
tervének módosítása is szükséges, mert itt nincs építési terület kijelölve.  
 
Englertné Baranyai Krisztina képviselő: A javaslattal egyetért, pontos 
adatok  ismeretében kell dönteni. 
 
Vilman Csaba alpolgármester: Nem támogatja az elképzelést. Inkább a 
Nórápi úton terjeszkedne.  
 

c.) Attya pusztai önkormányzati út helyzete 
 
Burghardt Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben elmondta, hogy 
Takács András Attya pusztai lakos kereste meg, hogy az ingatlana felé vezető 
út állapota nagyon rossz, már több esetben javította, zúzalékot hozatott rá, 
azonban ismét nagyon rossz az állapota. Elmondta, hogy egy tapolcafői 
vállalkozó rendszeresen fuvaroz rönkfát, a nehéz rakomány tönkreteszi az 
utat. Javaslata, hogy behajtani tilos táblát helyezzenek ki, természetesen a 
földtulajdonosok kapnának behajtási engedélyt a munkagépekre. 
Azonban az útra is szükséges  ismét zúzalék hordása. 
Elmondta továbbá, hogy a karácsonyi kivilágítás szerelése most történik. 
A játszótér kamerarendszerrel történő megfigyelése folyamatban van. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a rendőrség segítségével november 
hónapban sebességmérés volt a községben. 
 
Lencse Zsolt képviselő megkérdezte, hogy a szennyvízcsatorna kiépítésére 
mikor lesz lehetőség Attya pusztán? Az Idősek Otthona miatt is szükséges 
lenne, házi szikkasztójuk van, azonban nem megfelelően működik.  
 
Vilman Csaba alpolgármester: Válaszként elmondta, hogy az Attya pusztai 
csatornarendszer kiépítés nagyon költséges, még pályázat útján is. Mintegy 
30 % önrész kellene. A megyei önkormányzat azonban fedezethiánnyal küzd, 
nem tud jelenleg támogatást nyújtani.  
 

d.) Fő u. 22/b. szolgálati lakás bérleti szerződése 
 
Burghardt Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Fő u 
22/b. bérlakás szerződése 2010. szeptember 15-én lejárt. A szerződés alapján 
a bérlő Sápi Antal volt, aki azonban elköltözött, jelenleg felesége és két 
gyermeke él a lakásban. A családnak jelentős közmű és lakbértatozása is van. 
Szóbeli ígéretet tettek a hátralék rendezésére. Javasolja, hogy a tanév végéig, 
június 30-ig – változatlan feltételekkel mint az előző bérleti szerződés – 



kössenek szerződést  Sápi Antalnéval. A szerződés további sorsáról majd a 
lejárat előtt döntenek. Ismertette a bérleti szerződés tartalmát. 
 
 Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
 
    74/2010. (XI.23.) KT határozat 

Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete Sápi 
Antalné Pápakovácsi Fő u 22/B. sz. alatti lakossal 
határozott időtartamú – 2011. június 30-ig -  bérleti 
szerződést köt  a Pápakovácsi Fő u 22/b. sz. alatti 
bérlakásra. A képviselő- testület felhatalmazza a 
polgármester a szerződés  aláírására.  

    Határidő: 2010. november 30.    
    Felelős: polgármester  
    (bérleti szerződés a jegyzőkönyv melléklete) 
 

e) Pápakovácsi Fő u 3. sz. alatti bérlakás fűtése  
Előadó: Burghardt  Ferenc polgármester 

 
Burghardt Ferenc polgármester  tájékoztatta a képviselőket, hogy 
Polhammer Gábor a Pápakovácsi Fő u 3. sz. alatti lakás bérlője kéréssel 
fordult az Önkormányzathoz. A nyár óta lakik a lakásban, a fűtés azonban 
nem működik rendszeresen, csepegnek a radiátorok.  Ezen kívül beázik a 
tető, rossz az elektromos hálózat. Ez utóbbi költsége szakember szerint kb. 
150 ezer forint lenne.  Kérése, hogy e hibákat javítassa meg az önkormányzat. 
A polgármester elmondta, hogy telefonon megkereste a fűtésszerelőt, 
véleménye szerint a megállapodásban foglaltak szerint végezte a munkáját, a 
jelenlegi hiba nem írható a rovására. Javaslata a rendszer tisztítása, azonban 
előfordulhat hogy ezzel újabb hibák – radiátorok kilyukadása – kerülhetnek 
elő. 
 
Englertné Baranyai Krisztina képviselő: A tető kijavítása fontos, hisz az 
ingatlan tönkremegy, ez akkor is szükséges, ha az épület lakatlan lenne. 
Állagmegóvás. A többi munka elvégeztetését nem javasolja.  
 
Vilman Csaba alpolgármester: Szükséges a kémény legalább tetőig való 
visszabontása is, veszélyes, megdőlt.  
 
Lencse Zsolt: Az elektromos hálózat cseréjét nem támogatja.  
 
A képviselők átolvasták a központi fűtésszerelővel kötött megállapodást, 
véleményük szerint a szerelő az átadáskor ha elvégezte a próbafűtést, a 
hibákat észlelni kellett, ennek javítása kötelessége. Természetesen az 
anyagköltség önkormányzatot terheli. Felhatalmazzák a polgármestert, hogy 
vegye fel a kapcsolatot a vállalkozóval, tisztázva a feltételeket. 
 

 
 
 
 
f.)Karácsonyi ajándékozás 



 
Burghardt Ferenc polgármester kérte a képviselőket, hogy döntsenek a 
község lakói részére már hagyománnyá vált karácsonyi ajándékozásról. 
Tavaly szaloncukor volt, folytassák a hagyományt, vagy mást döntsenek.  
Minden évben készítettek csomagot az idősek otthona lakói részére is, illetve 
Mikulás alkalmából édességgel a gyermekeknek.  
 
Lencse Zsolt képviselő: Inkább a nyugdíjasokat, gyermekeseket támogatná.  
Nem ért egyet a „minden család” megajándékozásával.  
 
Vilman Csaba alpolgármester javasolta, hogy az idősek otthona lakói 
részére ez évben is a tavalyihoz hasonló összegben állítsanak össze 
ajándékcsomagot.  
 
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

75/2010. (XI.23.) KT határozat  
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete a 
Pápakovácsi Idősek Otthona, illetve a község 
családjai részére kb. 800 ft/csomag értékben 
ajándékcsomagot vásárol. 
A gyermekek részére – általános iskola 8. osztályáig 
bezárólag – mikuláscsomagot biztosít. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
csomagok beszerzéséről gondoskodjon. 

    Határidő: 2010. december 10.  
(mikulás csomag 2010. december 6.)  

    Felelős: polgármester 
     
A döntést követően Burghardt Ferenc polgármester megköszönte a 
meghívottak részvételét, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
Több hozzászólás, napirend nem volt, a polgármester a  képviselő-testület nyilvános 
ülését  20.30 órakor bezárta.    
 

k.m.f. 
 
 
Burghardt Ferenc     Kissné Szántó Mária 
polgármester     körjegyző   
 


