PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8596 Pápakovácsi Fő utca 19.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december
21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról
A közmeghallgatás helye: Polgármesteri Hivatal
Pápakovácsi Fő utca 19.
Jelen vannak: Burghardt Ferenc polgármester
Vilman Csaba alpolgármester
Lencse Zsolt képviselő
Lőwinger Zsolt képviselő
Polhammer Gábor körzeti megbízott

A közmeghallgatáson megjelentek száma: 25 fő.
Napirend:
1.) Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről
2.) Az Önkormányzat 2010. évi tevékenységéről beszámoló
Tájékoztatás a 2011. évi tervezett feladatokról

1.) Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről

Burghardt Ferenc
polgármester köszöntötte a résztvevőket. Felkérte
Polhammer Gábor körzeti megbízottat a község közbiztonsági helyzetéről
szóló beszámoló megtartására.
Polhammer Gábor körzeti megbízott: Elsőként a 2010. évi
bűncselekmények statisztikáját ismertette. Elmondta, örvendetes, hogy javult
a közbiztonsági helyzet.: volt egy sorozatbetörés, 5 sértett volt. Itt az emberi
figyelmetlenség segítette az elkövetőt, vagy elkövetőket. Minden esetben
nyitott ajtókat találtak. Folyamatban lévő ügy, többet erről nem mondhat.
Szerszámlopás, cserbenhagyásos gázolás, tüzifával megkárosítás volt még a
településen.
Kábítószerrel való visszaélés is történt egy esetben, a községet annyiban
érinti, hogy Pápakovácsi volt az egyik fogyasztó.
Baleset 6 történt, 5 anyagi kárral járó, 1 sulyos sérüléses. Ez a szám sem
jelentős.
Köszöni az önkormányzatnak és a magánszemélyeknek is az eddigi és a
jövőbeni támogatást is.
Megköszönte a szolgálati lakás biztosítását és a ráforditott költségeket is, úgy
néz ki, hogy a kisebb problémák is megoldódtak már. Június óta Pápakovácsi
lakos. Bárki fordulhat hozzá, ha tud, szívesen segít. Ha van kérdés, kérte, ha
tud válaszol.
Horváth László helyi lakos: Javasolja, hogy a Pápakovácsi jelzőtábla alá 40
km-es sebességkorlátozó táblát helyezzenek mindkét faluvégre. Úgy gondolja,
nem jelentős anyagi vonzattal járna, s talán lenne eredménye, lassulna a

forgalom.
Zebra felfestését is jó megoldásnak tartaná a Nórápi útra, mert nem
biztonságos az átkelés.
Burghardt Ferenc polgármester: Már többször próbálkoztak megoldást
keresni, még az előző faluvezetés is. Az út nem az önkormányzati, a Magyar
Közút Kht kezeli.
Az általánostól eltérő szigorúbb szabályozó táblák
elhelyezésének szükségességét indokolni kell. Sajnos, vagy inkább
szerencse, hogy nem tudjuk baleseti statisztikákkal alátámasztani a kérést.
Ezért próbáltak gyakoribb ellenőrzést novemberben, heti 2-3 alkalommal
mérték a forgalomban résztvevő járműveket. Ígéretet kapott, hogy jövőre még
több trafipax lesz a területen.
Pályázati kiírásokat figyeljük, s keressük a megoldást.
2. Az önkormányzat 2010 évi tevékenysége, 2011 évi tervek.
Burghardt Ferenc polgármester: Először a 2010 évben megvalósított
feladatokat ismertette.
Felújításra került a attya-pusztai út egy szakasza, ígéretet tett a további
felújításra
Sajnos a sportpálya melletti szakasz is nagyon rossz állapotban van, de itt
nagy a teherforgalom, ezért annak felújítása, hogy megfelelő legyen, nagyon
drága.
Járdaépítés történt az autóbuszváró Devecseri út-Fő út összekötő szakaszán.
Felújították a volt orvosi szolgálati lakást, fűtésszerelése megtörtént.
A csatornaépítésre befizetett közműfejlesztési hozzájárulások után járó
visszatérítést a lakosság részére visszafizettük, a hitel lezárult.
Az iskolában a volt vegyesbolti raktárban un. gyülekezőhelyet alakítottunk ki,
az autóbuszra váró gyerekek itt várakoznak, nem az udvaron.
Az önkormányzat épületének tetőjavítása is megtörtént, több helyen beázott.
Nagyobb beruházás volt a játszótér, októberben került átadásra. Jelenleg a
kamerarendszeres megfigyelés kiépítése folyamatban van. A műemlékvédelmi
felügyelőség itt is szigorú kikötéseket szabott meg.
Az iskola lépcső balesetveszélyessége miatt felújításra került, azonban az
elvégzett munka minősége kifogásolható, a nyár folyamán ismételt felújításra
kerül, garanciában javítják.
Az óvoda előtető és lépcsőkorlátja is elkészült, a régi fa teljesen elkorhadt,
cserélni kellett.
Az iskola részére 15 millió forintot nyertünk pályázaton kompetencia alapu
oktatás bevezetésére, illetve 7 millió forintot informatikai eszközök
beszerzésére.
A kolontári-devecseri iszapkatasztrófához 60 e Ft anyagi támogatást
nyújtottunk, illetve 6 napon keresztül 3-5 fő munkaerőt biztosítottunk.
A közlekedők szigorúbb rendőri ellenőrzése beindult, novemberben már több
esetben volt mérés, 2011 évre is ígérik folyamatosan.
Pályáztak még az iskola külső felújítására, azonban ez a pályázat nem nyert.
2011. évi tervezett célkitűzések:
Beszámolóját azzal kezdte, hogy 35 millió forint maradvánnyal vette át az
önkormányzati gazdálkodást, kevesen mondhatnak ilyen jó számokat.
Először azt emelné ki, hogy fontosak a pályázatok,hisz nagyobb feladatokat

csak ennek segítségével lehet megvalósítani.
Ennek érdekében javasolja, hogy hozzanak létre alapítványt a község javára,
nagyon sok pályázati kiírásban csak alapítvány, egyesület indulhat.
Az alapítvány létrehozás költsége alacsony, érdemes átgondolni.
Továbbra is terv az iskola külső tatarozása.
A közbiztonság helyzetének további javítása érdekében tervezik térfigyelő
kamerarendszer kiépítését.
Mint említette, a Devecseri utcába bejövő gépjárművek sebességének
csökkentése érdekében próbálnak pályázat útján valamilyen megoldást találni.
Szakembert keresnek, aki a lehetőségeket felméri.
A lakosság körében a hozzá visszajutó visszajelzések alapján a
sebességméréseknek pozitív visszhangja volt. (A meghallgatáson résztvevők
is egyértelműen jónak, fontosnak tartották ezt a lépést, továbbra is szükség
van rá.)
Továbbra is napirenden van az un. Többcélú épület fűtéskorszerűsítése, bár át
kell gondolni, hogy nem komplettan, együtt kellene az iskola
fűtésrendszerével.
A község csinosítása, virágosabbá tétele továbbra is céljuk. Gondolt itt
olyanra, hogy az oszlopokon elhelyezett tartókon futómuskátli legyen.
Az orvosi rendelő, lakás tetőzetét ki kell javítani, nagyon rossz állapotban van.
A községi árkok folyamatos karbantartása is fontos, különösen az utóbbi
időszak csapadékos időjárására tekintettel. Gondot okoz az Ilona utcából
lezúduló víz, mely a Fő utcára folyik, a szemközti telkekre. Itt rácsot kellene
elhelyezni az úton, hogy a víz az árokba folyjék.
Szeretnék, ha a könyvtár kiköltözne az iskolából, önálló helyen lenne. Itt
megoldásként jelentkezne a régi könyvtárépület, a posta mellett, mely jelenleg
egyházi tulajdon. Beszélt az atyával, még tárgyalnak róla. Akár helytörténeti
egyháztörténeti kiállítást is szervezhetnének itt.
Másik megoldás a gyógyszertárnál lévő szolgálati lakás egy része.
A nyár folyamán a tannheimi testvértelepülés nevében Wellen úr igérte, hogy
lefesti a nyílászárókat.
Az Ilona utcában az un. Nagypince területe nem önkormányzati, de nagyon jó
állapotban van, hasznosítható. A megvásárlásával érdemes foglalkozni.
A közcélu foglalkoztatás rendszere 2011 évtől átalakul, a szabályok még nem
pontosan ismertek. Szigorodnak a feltételek, valószínű, hogy keretösszeg lesz
meghatározva a foglalkoztatásra. Így jelenleg év elején nincs közmunkásunk.
A szokásos rendezvények továbbra is megtartásra kerülnek, mint falunap stb.
Szeretné a körjegyzőséghez tartozó települések között szorosabb kapcsolat
alakulna ki, akár sport- vagy egyéb közös rendezvényen való részvétellel.
Az Erdélyi testvérkapcsolatot is szeretné ismét felfrissíteni, már beszélt a
polgármesterrel, ők is szívesebben ápolnák a szorosabb kapcsolatot.
Állami ünnepek továbbra is megrendezésre kerülnek, fontos az idősekkel való
jó kapcsolat is. Az idei nyugdijastalálkozóra meghívták az idősek otthonának
gondozottjait is, nagyon örültek a meghívásnak.
A községben már több hirdetőtáblát helyeztek el, ezekben a lakosság is rakhat
ki magánjellegű hirdetményt is, csak kérik, hogy előtte jelezze a hivatalban,
ahol kártyát kap a hirdetmény megirására. Az elhelyezés természetesen
ingyenes.
A közmeghallgatást követő ülésen kerül sor a 2011 évi víz- és csatornadijak
és hulladékszállítás dijainak meghatározására. Az elfogadás után a lakosságot
értesítjük. A víz- és csatornadij előreláthatólag 5 %-kal emelkedik, a
hulladékszállítás költsége átalakul.

A beszámolót követően kérte a hozzászólásokat.
Licsauer Péter helyi lakos: Nem ért egyet a hulladékszállítás átalakult
rendszerével.
Vilman Csaba alpolgármester: Elmondta, hogy a tavasz folyamán tartottak a
községben tájékoztatót a hulladékszállítási szolgáltatást végző cég, akkor a
rendelkezésre állási dij évi 5000 Ft volt tervezetként. Ehhez képest a kiküldött
javaslat sokkal magasabb.
Burghardt Ferenc polgármester: Indokként a javasolt díj elutasítására nem
hozható fel, hogy a lakosság magasnak tartja a díjat, a társulás
számadatokkal támasztotta alá a javasolt díjat. Első körben havi 1400 Ft-tal
magasabb volt a dij, a pályázati önrész miatt felvett hitel miatt, ezen összeg
kikerült a lakossági dijból, később születik a fizetésére megállapodás.
Németh Károly helyi lakos: Felesleges vitatkozni a hulladékszállítási díjon.
Meg kell próbálni szelektíven gyűjteni, a lakosság által megsemmisíthető
hulladékot nem a hulladéktárolóba kell elhelyezni. Igy spórolni lehet a
fizetendő díjon.
Nagy Szabolcs helyi lakos: Véleménye szerint, ha drasztikusan csökken az
elszállított hulladék mennyisége, akkor a díj is növekedni fog a jövőben.
Péntek László helyi lakos: A Séd utcában a járda nagyon rossz állapotban
van, le kellene aszfaltozni.
A temető bejáratát murvázni kellene, nagyon kikopott.
Horváth László helyi lakos: Véleménye szerint az embereket rá kellene
szoktatni, hogy a járdán, ne pedig az úttesten közlekedjenek a faluban. Ez régi
falusi szokás, de nagyon balesetveszélyes.
Németh Károly helyi lakos: Örül a közmeghallgatásnak, mert régen volt, nem
megfelelő időben, úgy érzi nem volt fórum, ahol elmondhatta volna
véleményét.
Kérte, hogy a Fő u 24. előtti csatornafedél kerüljön kijavításra, nagyon
megsüllyedt.
Fűnyírással kapcsolatban elmondta: fontos, hogy a falu közterületein rend
legyen, azonban véleménye szerint sok volt a közmunkás, ennyire nincs
szükség, nem biztosítható részükre a folyamatos munkavégzés.
A házak előtti közterületeket vagy minden háznál nyírják, vagy sehol, mert ez
mindig vitára ad okot, hogy vannak kiválasztottak.
Az ifjúság részére véleménye szerint szükséges lenne helyiség biztosítása,
hogy ne a presszóban legyenek. A korábban részükre használatra adott
sportöltöző nem volt megfelelő, külterületen volt, nem volt víz, villany és nem
voltak szem előtt.
Iskolabusz költségeivel kapcsolatban megkérdezte, hogy a társközségek is
hozzájárulnak-e az üzemeltetéshez?
Burghardt Ferenc polgármester: A csatornafedlap kijavítását ígérte, a
közmunka programmal kapcsolatban elmondta, hogy január 1-től átalakul a
rendszer, a pontos adatok nem ismertek, de kevesebb munkavállaló

foglalkoztatására lesz lehetőség.
Az ifjúság részére helyiséget biztosítani nehéz, mert nem vállalják a
felelősséget, és sajnos garázdálkodnak. De ez szinte valamennyi településen
gond, még nem találtak megoldást.
A temető bejárat kijavítása napirenden van.
Molnár Lászlóné igazgató: Az iskolabusz üzemeltetési költsége az iskola
költségvetésében szerepel. A normatív bevételek kívül a különbözetet a
társulásban résztvevő községek önkormányzatai biztosítják, így hozzájárulnak
az autóbusz üzemeltetéséhez is.
Horváth László helyi lakos: Az idősek otthonával való jó kapcsolat
kialakítása dicséretes, azonban véleménye szerint az otthon vezetése is
kedvezményezhetne a falu felé, pl. a felvételnél a helyi lakos előnyben
részesülhetne.
Reinitz Ferencné helyi lakos: Szeretné megköszönni családja nevében a
Mikulás és karácsonyi köszöntést, jó ötlet volt, nagyon örültek neki.
Licsauer Péter helyi lakos: Megkérdezte, hogy a ház előtti területből milyen
nagyságot kell az ingatlantulajdonosnak rendben tartani? Pl. 1 m, vagy
mennyi?
Másik kérése, hogy a Szent Vendel szobornál a kerítés mellett is legyen járda,
biztonságosabb a közlekedés.
Másik gond. Hogy a szőlőhegyből a Kiss utcába ömlik nagy esőzéskor a
csapadék, a 28-as házszámtól lefelé elönti az utat, nem viszi le az árok a
vizet. Véleménye szerint le kellene csövezni az utcában az árkot.
Az Ilona utcában a töltést tovább kell folytatni.
Burghardt Ferenc polgármester: Ezt lefixálják, s a lakosságot levélben
értesítik erről.
Az árokkal kapcsolatos problémáról tud, próbálnak megoldást találni.
Horváth László helyi lakos: A partoson a vállalkozó telephelye nagyon
rendezetlen, kéri tegyen ellene az önkormányzat.
A mozgóárusok forgalmának korlátozását – a helyi kisboltok forgalmának
megóvása érdekében – fontosnak tartaná.
Fizetnek-e a mozgóárusok az önkormányzat felé?
Burghardt Ferenc polgármester: A mozgóárusok nagyobb része a falu lakói
részére kedvező, hisz nő a választék, s az árak is kedvezőbbek. Tápgázpalack értékesítés a községben máshol nincs is.
Az árusok nem fizetnek, közterületfoglalási díjat lehetne kérni, de nincs erre
hatályos rendelete az önkormányzatnak. Véleménye szerint azonban nem
szabad ezzel sújtani, hisz az időseknek sokkal jobb a mozgóárustól
beszerezni, mint a boltba elmenni. Nemcsak távolság, hanem választék és ár
miatt is. Egyébként kitiltani nem lehet a községből, már nem kell hozzájárulás
a kereskedésükhöz a mozgóárusítással érintett községekből.
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közmeghallgatást 18.30
órakor bezárta, a képviselő-testület nyilvános
ülésével folytatódott a napirend:
Jelen lévők: Burghardt Ferenc polgármester
Vilman Csaba alpolgármester
Lencse Zsolt képviselő
Lőwinger Zsolt képviselő
A nyilvános ülésen tanácskozási joggal részt vett:
Kissné Szántó Mária körjegyző
Vilmanné Placskó Erika óvodavezető
Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a testület tagjait. Megállapította,
hogy az 5 fő képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitotta.
Javasolta
a
képviselőknek
az
alábbi
napirend
elfogadását.
Napirend
1. 2011. évi vízdíjak meghatározása, rendeletalkotás
Előadó: polgármester
2. Hulladékrendelet módosítása, 2011. évi díjak meghatározása
Előadó: polgármester
3. Vállalkozók kommunális adójának megszüntetése, rendeletalkotás
Előadó: polgármester
4. Rendőrség szolgálati gépkocsi üzemanyag támogatása
Előadó: polgármester
5. Beszámoló a Körjegyzőség 2009. évi tevékenységéről
Előadó: körjegyző
6. A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: polgármester
7. A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módósítása
Előadó: polgármester
8 Vegyes ügyek
Előadó: polgármester

Zárt ülésen:
Átmeneti segélykérelem, lakásvásárlási támogatás
Napirend előtt javasolta, hogy Vándor Csaba ügyvéd tájékoztatását
hallgassák meg alapítvány, egyesület létrehozásáról.
Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és

tartózkodás nélkül – a javasolt napirendet elfogadta.

Napirend előtt:
Burghardt Ferenc polgármester felkérte Vándor Csaba ügyvédet, hogy
tájékoztassa a képviselőket az egyesület, alapítvány létrehozásával
kapcsolatban.
Vándor Csaba : Elmondta, hogy a pályázatok jelentős részében civil
szervezet lehet a pályázó, ezért is célszerű településen belül létrehozni
valamilyen civil szervezetet. Először azt kell meghatározni, hogy milyen
szervezetet kíván létrehozni: egyesületet vagy alapítványt, majd a célok
meghatározása a következő lépés. Fontos, hogy a célok később nem
módosíthatók, tehát körültekintően kell választani. Tájékozatást adott a
választható célokról. Véleménye szerint inkább alapítvány létrehozása a
célszerűbb és egyszerűbb.
Lencse Zsolt képviselő: Megkérdezte, hogy kb. milyen költséggel járna?
Vándor Csaba: Ügyvédi munkadíj van kb. 60 e Ft. Alapító tagok adják össze
az összeget , megalakulása után kuratóriumot választ, aki működteti. Nem jár
jelentős költséggel.
Vilmanné Placskó Erika óvodavezető: Kérése, hogy óvodai célok is
érvényesüljenek.
Lencse Zsolt
létrehozásra.
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Vándor Csaba a tájékoztatást követően elhagyta az üléstermet.

Napirend tárgyalása:

1.)

2011. évi vízdijak megállapítása, rendeletalkotás.
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester

Burghardt Ferenc polgármester megállapította, hogy a napirend anyagát –
a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt előterjesztését, számítási anyagát - a
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Kérte a véleményeket,
hozzászólásokat.
Elmondta, hogy a javasolt árral egyetért, az áremelés mértéke 5 %.
Hozzászólás nem volt.

Pápakovácsi

Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal –

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Pápakovácsi

község Önkormányzat képviselő-testületének
8/2010. (XII.22.) rendelete az
önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért, a
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a
díjalkalmazás feltételeiről szóló
11/2004. (VI.07.) rendelete módosításáról.
(A rendelet és egységes szerkezete a jegyzőkönyv melléklete)

2.)

Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása, 2011. évi díjak
meghatározása
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester polgármester

Burghardt Ferenc
polgármester megállapította, hogy a 2011. évi díjakra
vonatkozó javaslatot a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Szóbeli
előterjesztésben elmondta, hogy a díjjavaslatot egyeztetések előzték meg, a díjra
vonatkozóan ingatlanonként havi 1392 Ft kölcsöntörlesztés is szerepelt a
javaslatban. Erre vonatkozóan a társulás tagjai megegyeztek, hogy a hitellel
kapcsolatos döntést 2011 március és június között hozzák meg.
Elmondta még, hogy a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatban
rendeletalkotási kötelezettsége van az önkormányzatnak. A tervezet elkészült,
melyet a szomszédos települések önkormányzatának és a megyei önkormányzatnak
tájékoztatásul, a környezetvédelmi felügyelőségnek pedig véleményezésre
megküldenek. A szakmai vélemény megérkezése után kerül sor a rendelet
elfogadására, illetve a korábbi rendelet módosítására.
Javasolta a 2011. évi díjak elfogadását.
Vilman Csaba alpolgármester: Nem fogadja el a javaslatot, mivel az ígéret más
összegről szólt, ehhez képest nagyon magas a díj.
Pápakovácsi
község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal –1
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta.:
Pápakovácsi község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2010. (XII.22.) számú rendelete
a környezet védelméről és a hulladékgazdálkodásról
szóló 3/2001. (IV.23.) számú rendelet módosításáról.
(A rendelet és egységes szerkezete a jegyzőkönyv melléklete)

3.)

Vállalkozók
kommunális
adójának
rendeletalkotás
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester

megszüntetése,

Burghardt Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben ismertette a
képviselő-testülettel, hogy a 2010. évi XC. Törvény (Egyes gazdasági és
24. §-a megszüntette az önkormányzatok munkaerő foglalkoztatásra
vonatkozó adókivetési jogát, ezzel a vállalkozók kommunális adója
adónemet. Az önkormányzat rendelkezik vállalkozók kommunális adójára
vonatkozó rendelettel, ezért azt hatályon kívül kell helyezni.
Javasolta a rendelettervezet elfogadását.

Pápakovácsi
község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta.:
Pápakovácsi

község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2010. (XII.21.) számú rendelete
a vállalkozók kommunális adójáról szóló
20/2004. (VIII.18.) számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

4.)

Rendőrség szolgálati gépkocsi üzemanyag támogatása
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester

Burghardt Ferenc
polgármester szóbeli előterjesztésben ismertette a
képviselőkkel, hogy 2010. november 29-én Pápakovácsiban rendőrségi
fórumot tartottak. Már évek óta támogatják a körzeti megbizottak részére
biztosított szolgálati gépkocsi üzemanyag felhasználását. Eddig egységesen
évi 30 e Ft volt a támogatást, minden érintett településnek. Ez évben
kidolgoztak egy lakosságarányos támogatási rendszert.
Pápakovácsi
településre vonatkozóan évi 90 e Ft támogatás jut az önkormányzat részéről.
Emellett 2 magánszemély felajánlott 30 e Ft-ot a rendőrség támogatására,
mely összeget befizették az önkormányzat számlájára. Így 120 e Ft
támogatást javasol biztosítani. További kérésük, hogy a támogatás 3 éves
időszakra legyen biztosított, ezzel elkerülve az évenkénti rendszeres
adminisztrációt a megállapodások megkötésére. Ezzel biztosítják a folyamatos
működést is, hisz sok esetben már év vége előtt elfogyott a keret, s a döntésig
nem volt biztosított a szolgálati gépkocsi használata.
Javasolja a fenti összeg biztosítását.
Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:
82/2010. (XII.21.) KT határozat
Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.
január 1. és 2013. december 31 közötti időre – 3 évre – a
mindenkori helyi körzeti megbízotti feladatokat ellátó rendőr
munkájának segítését célozva a település lakossági
viszonyainak tükrében havi 10000 Ft, egy évre 120.000 Ft
anyagi támogatást nyújt a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság által biztosított és a helyi körzeti megbízott által
használt szolgálati gépkocsi (üzemanyag) költségeihez.
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a főkapitányság által 2013.
december 31-ig fel nem használt összeget 2014. december 31-ig
az eredeti célnak megfelelően használja fel.
A támogatás éves összegének
egy összegben történő
folyósítására a Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság
számlájára történő átutalással kerül sor a tárgyév január 1.
napjáig.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
adományozásra irányuló megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. december 31.

5.)

Beszámoló a Körjegyzőség 2009. évi tevékenységéről
Előadó: Kissné Szántó Mária körjegyző

Burghardt Feenc
polgármester megállapította, hogy a képviselők a
beszámolót a meghívóval együtt kézhez kapták.
Kérte a hozzászólásokat, javasolta a beszámoló elfogadását.
Vilman Csaba alpolgármester: A beszámolóban olvasta, hogy változás,
átszervezés várható, ez mit jelent?
Kissné Szántó Mária körjegyző: 2011. januárban egyik kolléganőnk szülési
szabadságra megy, augusztusban másik munkatársunk nyugdijas lesz. A
nyugdíjba vonuló munkatársunk álláshelye megszűnik, létszámcsökkentés
miatt 5 fő lesz a körjegyzőség létszáma. A szülési szabadságra távozó
kolléganőnk helyett határozott időre egy fő kerül felvételre. A pénzügyi
feladatok is így újraelosztásra kerülnek, tervem szerint az új könyvelő veszi át
Pápakovácsi könyvelését.
Pápakovácsi
Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:
83/2010. (XII.21.) KT határozat
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete a
Körjegyzőség 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete)

6.)

Beszámoló a Pápai Kistérségi Társulás tevékenységéről
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester

Burghardt Ferenc polgármester megállapította, hogy a képviselők a
beszámolót a meghivóval együtt kézhez kapták. Javasolta a beszámoló
elfogadását.
Hozzászólás nem volt.
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
84/2010. (XII. 21.) KT határozat
Pápakovácsi
Önkormányzat képviselő-testülete a
Pápai Kistérségi Társulás tevékenységéről szóló
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete)
7.) Pápai Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester
Burghardt Feenc polgármester megállapította, hogy a napirend anyagát a
képviselők kézhez kapták.
Elmondta, hogy a jelzett módosításokat – csatlakozások, átalakulások – a
Társulási Tanács már jóváhagyta, de a társulásban részt vevő képviselő-

testületek minősített többséggel hozott döntése szükséges a megállapodás
módosításához. Javasolta a módosítások és az egységes szerkezet
elfogadását.
Pápakovácsi
Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
85/2010. (XII.21.) KT határozat
Pápakovácsi
Önkormányzat képviselő-testülete a
Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának
módosítását
és
egységes
szerkezetét az előterjesztés szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza
a
polgármestert
a
Társulási Megállapodás aláírására.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület
döntéséről szóló határozat Pápai Többcélú Kistérségi
Társulás Munkaszervezetéhez történő megküldéséről
gondoskodjon.
Felelős. Polgármester
Határidő: 2011. február 28.
8.) Vegyes ügyek
a.) Sándor és Sándor Kft kérelme
Burghardt Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben ismertette a
képviselőkkel a konyhát üzemeltető Sándor és Sándor Kft kérelmét.
Az élelmiszerárak emelkedése miatt kéri, hogy étkezés díját 5 %-kal emeljék.
Másik kérése, hogy a jelenleg érvényben lévő szerződését – mely 2 év múlva
járna le – hosszabbítsák meg újabb öt évre.
Az étkezési díj emelést támogatja, a szerződés meghosszabbítását nem. A
szerződés lejárta után új kiírással kell ismét bérbe adni a konyhát a
legkedvezőbb ajánlattevő részére.
Lencse Zsolt képviselő: Nem ért egyet az emeléssel, nem támogatja.
Lőwinger Zsolt képviselő: Az áremeléshez hozzájárul, azonban az indokkal
nem ért egyet, nem emelkedtek ilyen mértékben az élelmiszerárak.
Vilman Csaba alpolgármester: Kismértékű emeléssel egyetért, a szerződés
meghosszabbítását nem támogatja.
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
86/2010. (XII.21.) KT határozat
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete
az étkezés intézményi térítési díjait az alábbiak
szerint határozza meg 2011. február 1-től:
- óvodai étkeztetés: tízórai
61 Ft
Ebéd
220 Ft
uzsonna
62 Ft
Összes normadíj:
343 Ft
Az étkezést
228 Ft rezsi

Költség terheli.
Intézményi térítési dij
összesen
Ebéd térítési dija
(iskola, felnőtt étkeztetés)
Norma
Rezsiköltség
Intézményi térítési dij
Összesen

571 Ft + ÁFA

-

220 Ft
195 Ft
415 Ft+ ÁFA

A képviselő-testület Sándor Mihály üzemeltetési
szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelmét
elutasítja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
Sándor Mihály vállalkozót a határozatról értesítse.

b.) Balla Diáksport támogatási kérelme
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester
Burghardt Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben ismertette a
képviselő-testülettel a Balla Diáksport Egyesület kérelmét.
A kérelemben szerepel, hogy Horváth Ádám pápakovácsi lakos is tagja lehet a
Speciális Olimpia 13. Nyári világjátékára utazó magyar delegációnak. Feltétele
a kiutazásnak, hogy 60.000 Ft/fő személyes hozzájárulást fizessenek a
sportolók. Az egyesület kérése, hogy az önkormányzat támogassa a sportolót.
Személy szerint egyetért a kéréssel, véleménye szerint a 60.000 Ft-ot vállalja
az önkormányzat támogatásként.
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
87/2010. (XII. 21.) KT határozat
Pápakovácsi
Önkormányzat képviselő-testülete a
Balla Diáksport Egyesület részére (Pápa Balla Róbert
tér 14.) 60.000 Ft támogatást biztosít Horváth Ádám
Pápakovácsi lakos Speciális Olimpia 13. Nyári
világjátékára utazó magyar delegáció tagjának
kiutazásához.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a
megállapodás a pénzeszköz átadásról megkösse,
illetve az összeg átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. január 15.
c.) Együttműködési megállapodás pénzeszköz átvételre
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester
Burghardt Ferenc polgármester kiosztotta a képviselők részére a Pápa
Környéki Társult Földtulajdonosi Közösséggel kötendő együttműködési
megállapodást. Szóbeli előterjesztésként elmondta, hogy az Attya – pusztai út
javítása szükségessé vált, így nem teljesen önkormányzati keretből kell az

útfelújítást elvégezni. Javasolja az együttműködési megállapodás
jóváhagyását.
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
88/2010. (XII. 21.) KT határozat
Pápakovácsi
Önkormányzat képviselő-testülete a
Pápa Környéki Földtulajdonosi Közösséggel kötött
együttműködési megállapodás jóváhagyja.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy
pénzeszköz átadót a megállapodás elfogadásáról
értesítse.
d.) Burghardt Ferenc polgármester ismertette a testülettel Lasztovicza Jenő
Veszprém megyei Védelmi Bizottság elnökének köszönőlevelét
az
iszapkatasztrófa sújtotta települések részére nyújtott segítségért.
Napirendeket követően a testület zárt ülésen folytatta munkáját.
k.m.f.

Burghardt Ferenc

polgármester

Kissné Szántó Mária
körjegyző

