
  PÁPAKOVÁCSI  KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8596 Pápakovácsi Fő utca 19.  
 
Szám: 7- 9 /2011. 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Pápakovácsi  Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011.május 5-én  
18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés   helye: Polgármesteri Hivatal 
                          Pápakovácsi Fő utca 19. 
 
Jelen vannak:  Burghardt Ferenc polgármester 
                         Englertné Baranyai Krisztina képviselő  
                         Lencse Zsolt  képviselő 
                         Lőwinger  Zsolt  képviselő   (4 fő) 
                          
Tanácskozási joggal részt vett: Kissné Szántó Mária körjegyző 
               Lovas Zsuzsanna köztisztviselő (1. napirendnél) 
 
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 a napirendet az alábbiak szerint fogadják el: 
 
 
Napirend:  

1.) Az Önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervének végrehajtása  
2.) Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről  
3.) Vegyes ügyek  

 
A  képviselő-testület 4 egyhangu szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – a napirendet elfogadta. 
   
 

Napirend tárgyalása: 
 

 
1. Az Önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervének végrehajtása   
     Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 

 
Burghardt Ferenc polgámester megállapította, hogy a képviselők a napirend 
anyagát a meghívóval együtt kézhez kapták. Kérte a véleményeket, javasolta 
a beszámoló elfogadását. 
 
Englertné Baranyai Krisztina képviselő: Megkérdezte, hogy a védőnői 
feladatellátás miért 3 külön szakfeladaton szerepel? Mit tartalmaznak a 
gyermekvédelmi ellátások? Időskorúak járadékában ki részesül? 
 
Lovas Zsuzsanna  köztisztviselő: Válaszában elmondta, hogy a védőnői 
feladatok ellátását jogszabály szerint kell megosztani a felsorolt 
szakfeladatokra.  



A gyermekvédelmi ellátásokban szerepelnek az önkormányzat által adott 
étkezési támogatások, rendkivüli nevelési segélyek.  
Időskoruak járadékában az idősek otthonában lakó személyek közül 
részesülnek.   
 
Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Pápakovácsi  község Önkormányzat Képviselő-testületének  

7/2011. (V.06) önkormányzati  rendelete 
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 

2. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 
Előadó: Burghardt Ferenc   polgármester 

 
Burghardt Ferenc   polgármester megállapította, hogy a beszámolót a 
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Kérte a hozzászólásokat, 
javasolta a beszámoló elfogadását. 
 
Hozzászólás nem volt.  
 
Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
   36/2011. (V.05.) KT határozat 

Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete a 
település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót az 
előterjesztés szerint elfogadja.  
 
 

3. Vegyes ügyek 
 
a.) Tornaterem ajtójavítása 
 
Burghardt Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az 
előző ülésen történt döntésnek megfelelően kértek újabb árajánlatot a  
többcélú épület ajtajának kijavítására. Bruttó 40 e Ft az ajánlat. 
 
Lencse Zsolt képviselő: Javasolta, hogy még a településen dolgozó két 
másik asztalostól is kérjenek ajánlatot.  
 
Lőwinger Zsolt képviselő: Véleménye szerint fogadják el a kért 
árajánlatot és rendeljék meg a munkát.  
  

 
 
 
 
 
 



 
Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 1 
ellenszavazattal ,  tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   36/2011. (V.05.) KT határozat 

Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete a 
többcélú épület ajtójavítására adott árajánlatot – Váczy 
György vállalkozótól – elfogadja.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munka 
elvégzését rendelje meg.  
Felelős: polgármester 

 
b.) Útjavítás  
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 

 
Burghardt Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben  tájékoztatta a 
képviselőket, hogy megbeszélésüknek megfelelően felkereste az Oldd Meg Kft 
vezetőjét az útjavításra árajánlatot kért. Az ajánlat nem aszfaltos útra 
vonatkozik, csak alap készül és murvás. Többször tárgyaltak. Részletes 
műszaki leírást kért és szavatossági időt. A szavatossági időt 20 évben adták 
meg, ami egy nem aszfaltos útnál elképzelhetetlen. Úgy érezte, hogy nem 
biztos a cég működése, nem javasolja a munka megrendelését.  
 
Lencse Zsolt képviselő: Javasolta, hogy még kérjenek árajánlatot több 
cégtől is. Véleménye szerint a kátyuzásokat mindenképpen el kell végeztetni. 
A tartósság érdekében a meleg aszfalttal készített út a jobb minőségű, 
hosszabb teherbírásu.    
 
Englertné Baranyai Krisztina képviselő: Véleménye szerint is nagyon fontos 
a bekötőút kátyuzása, mivel Attya puszta felé az idegenforgalom is jelentős a 
nyári időszakban. Természetesen a sportpálya melletti útszakasz is fontos, 
nagyon rossz állapotban van. 
 
Burghardt Ferenc polgármester javasolta, hogy további árajánlatokat 
szerezzenek be, kérte a képviselőket, ha tudnak vállalkozót, értesítsék.  
 
Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   37/2011. (IV.21.) KT határozat 

Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete a 
tervezett külterületi utak felújítására kért Oldd Meg Kft által 
adott árajánlatot elutasítja,  további  árajánlat beszerzésére 
kéri fel a polgármestert. 
Felkéri továbbá, hogy a beszerzett árajánlatokat, 
útfelújításra vonatkozó ajánlatokat terjessze a képviselő-
testület elé.  
Felelős: polgármester 

 
c.) Szent Vendel Szobor restaurálása 
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester  
 
Burghardt Ferenc polgármester  szóbeli előterjesztésben tájékoztatta a 
képviselőket, hogy Tirnován Tamás szobrászhallgató megkereste az 



önkormányzatot, hogy a Szent Vendel szobrot restaurálnák. Csak az 
anyagdíjat és szállítást kellene fizetni, munkadíjat nem, mivel 
diplomamunkája lenne a hallgatónak. Egymillió forint lenne a költsége az 
önkormányzatnak (+ ÁFA) és az ár nem tartalmazza a szakszerű szállítást. 
Nem javasolja a kérés támogatását. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek. 
 

Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   38/2011. (V.05.) KT határozat 

Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete a 
Szent Vendel szobor restaurálására vonatkozó ajánlatot 
elutasítja.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 
ajánlattevőt a döntésről értesítse.  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. május 20. 

 
d.) Díszkivilágításra pályázat  
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 

 
Burghardt Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben tájékoztatta a 
képviselőket, hogy diszkivilágításra lehet pályázni. Ismertette a pályázati 
feltételeket, a pályázatot június 15-ig kell benyújtani. 
 
Lencse Zsolt képviselő: Támogatja a pályázat benyújtását.  
 
Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   39/2011. (V.05.)  KT határozat 

Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 
elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a község 
diszkivilágítására.  
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásáról gondoskodjon.. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. június 15. 
 

e.) Tájékoztatás 
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 
 
Burghardt Ferenc  polgármester elmondta, hogy a Fő utca 22/b sz. alatti 
lakásra ismét van érdeklődő. Amennyiben igényli a lakást, a döntés a 
képviselő-testületet illeti a bérbeadásról. 
Tájékoztatta továbbá a képviselőket, a Pápakovácsi 151 hrsz-u ingatlan vétele 
ügyében a levelet elküldték az Erdészetnek  a vételi szándékról, tárgyaltak, az 
adásvételi szerződés költségét eladó vállalta. 
Javasolta, hogy a sportpályánál alakítsanak ki szabadidő parkot, a focipályán 
kispályát.   
A nyugdíjasklub alakításával kapcsolatban javasolta, hogy Takácsné Varga 
Brigittát kérjék fel vezetőnek. Nemcsak klubvezetői feladatokat látna el, hanem 



a kulturális rendezvényeket is szervezné, lebonyolítaná. Természetesen 
tiszteletdíjat javasolna részére megállapítani.  
Lencse Zsolt képviselő javasolta, hogy először a klubtagokkal és Takácsné 
Varga Brigittával együtt hívják össze a találkozót, ezt követően döntsenek a 
megbízásról. 
Javasolta továbbá, hogy a játszótér füvesítésével szakembert bízzanak meg, 
javasolta a pápai „Kerti törpök” vállalkozót. Ismeri munkájukat, megbízható, 
preciz munkát végeznek.  
 
Képviselők a javaslattal egyetértettek.   
 
Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testület nyilvános  ülését  
20.00 órakor bezárta, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.   

 
 

k.m.f. 
 
 
                      Burghardt Ferenc                                             Kissné Sz. Mária  
                      polgármester                                                     körjegyző 
 
 
     Vilman Csaba  
     alpolgármester 


