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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pápakovácsi  Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. január 11-én  
17.00 órakor megtartott rendkívüli 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)                       
 

 
Napirend: 

 
1.) Pályázati lehetőségek ismertetése 
      Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 
 
 

Burghardt Ferenc  polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait. 
Szóbeli előterjesztésben ismertette a képviselő-testülettel két  pályázati kiírás 
tartalmát. 
A Civil-Com Egyesület  pályázatot írt ki a civil társadalom fejlesztése, non-
profit szervezetek, egyéb intézmények mindennapi munkájának hatékonyabbá 
tételére a szükséges irodai, számítástechnikai infrastruktúra biztosítására. 
A pályázók körébe tartoznak az önkormányzatok is.  
A pályázat előfinanszírozásu, támogatási intenzitás 100 %, támogatás 
összege 250-850 e Ft-ig terjedhet. 
A projekthez kapcsolódó elszámolható költségek: nyomtatvány, irodaszer, 
kommunikációs költségek, egyéb  anyagköltség, hálózatépítés, karbantartás 
költsége, immateriális javak, tárgyi eszközök (asztali pc, laptop, projektor, 
fénymásoló, nyomtató, digitális fényképezőgép és egyéb kiegészítők, 
perifériák) . 
A pályázat benyújtási határideje 2011. február 1. 
 
Javasolja, hogy nyújtsanak be pályázatot az elnyerhető maximális összegre – 
850 e Ft-ra -, melynek keretében digitális fényképezőgépet, nyomtatót, laptop-
ot vásárolnak, kiegészítve a hálózatépítési költségekkel .Projekt 
címe:”Hírlevél” lenne. 
 A projekt keretében negyedévente megjelentő hírlevél összeállítását 
terveznék, mely a településen történt eseményeket, rendezvényeket mutatná 
be szöveges és fényképes összeállításban, illetve az éppen aktuális hírekről 
tájékoztatnák a település lakóit.  
 
 



Kérte a véleményeket, javaslatokat. 
 
A képviselők a pályázat benyújtásával egyetértettek. 
 
Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás  nélkül   – az alábbi határozatot hozta:  
 
   1/2011. (I.11.)  KT határozat 

Pápakovácsi   Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elhatározza, hogy  Civil-Com Egyesület által kiírt pályázatra 
támogatás iránti igényt nyújtsanak be 850.000 Ft összegre.  
A pályázati projekt címe: Hírlevél szerkesztése, terjesztése. A 
képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a projekt 
összeállításáról és határidőre történő benyújtásáról 
gondoskodjon. 
Felelős: polgármester.  

   Határidő: 2011. február 1.  
 
 
A döntést követően Burghardt Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben 
ismertette a képviselő-testülettel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által kiírt pályázatot.  
 
A pályázat forgalom csillapítására, gyalogosok védelmének növelésére, járművek 
sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozásokra terjed ki. 
Támogatható tevékenységek: gyalogátkelőhely, településkapu, buszöböl, 
sebességkorlátozásra figyelmeztető berendezés, csuszásgátló útburkolat, egyéb 
forgalombiztonsági beavatkozások. 
A támogatás összege maximum  br. 15 mf/pályázat  
A pályázati támogatás max 90 %, 10 % az önrész. 
A benyújtás határideje: 2011. február 14. 
 
Már évek óta gond, hogy a településen átvezető Pápa-Devecser közötti főúton a 
járművek nem tartják be a megengedett legnagyobb 50 km/óra sebességet, ezáltal 
balesetveszélyt okozva. Próbálkoztak gyalogátkelőhely kialakításának lehetőségével 
is, de ez nem kivitelezhető.  
 
E pályázat keretében sebességkorlátra figyelmeztető tábla kerülne elhelyezésre. 
Javasolja, hogy a kiírt pályázatra nyújtsanak be támogatási igényt. A pályázat 
költségigényére vonatkozó még nincsenek adatok, amennyiben a testület 
felhatalmazza a felmérésre, elvégezteti és a konkrét adatok birtokában már csak a 
benyújtásról kell dönteni. Ha a pályázat nem lesz sikeres, arról, hogy önerőből 
megvalósítsák – e vagy a projekt egy részét kivitelezzék, ismét testületi döntés 
szükséges. 
 
Kéri a testületet, hogy adjanak felhatalmazást a projekt előkészítő munkáira. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 
 
 
 
 
 



Pápakovácsi   Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:  
    
   2/2011. (I.11.) KT határozat 
   Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete  elhatároz-
   za, hogy a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
   által kiírt „kisköltségű forgalombiztonsági beavatkozások 
   megvalósítása” c.  projektre pályázatot nyújt be forgalomlas-
   sító berendezés beszerzésére és kihelyezésére. 
   Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a
   projekt tervezését, költségvetésének elkészítését megren-
   delje és a pályázat határidőre történő benyújtásáról gondos-
   kodjon. 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2011. február 14. 
 
 
Napirendeket követően a testület  ülését a polgármester 17.30 órakor bezárta.  
 

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


