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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Pápakovácsi  Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011.május 23-án   
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.) A játszótér tereprendezése  
2.) Attya-pusztai út kátyúzása   
3.) Rendőrség támogatása 

 
A  képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – a napirendet elfogadta. 
   
 

Napirend tárgyalása: 
 

 
1. A játszótér tereprendezése    
     Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 

 
Burghardt Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben tájékoztatta a 
képviselőket, hogy a május 5-i ülésen felmerült javaslat alapján – melye 
szerint a Kerti Törpök Pápai Kft-től kért árajánlatot a játszótér 
tereprendezésére és füvesítésére.  
Ismertette a Kft ajánlatát, mely 372150 Ft+ÁFA összegért vállalná, de – mivel 
az árajánlati időszakában a növény fejlődése nem garantált, nem is tudnak 
garanciát vállalni az elvégzett munkára.  
Fentiek alapján javasolja, hogy  a munka elvégzését ne rendeljék meg, saját 
munkásokkal végezzék el a tereprendezést és füvesítést. 
 



A képviselők a javaslattal egyetértettek . 
 
Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
   41/2011. (V.23.) KT határozat 

Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete a 
Kerti Törpök Kft  (Pápa Bánki Donát u. 35.) játszótér 
tereprendezésére és füvesítésére adott árajánlatát 
elutasítja. 
A játszótér tereprendezését és füvesítését saját erőből oldja 
meg. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
döntésről a vállalkozót értesítse. 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: polgármester.  

   (árajánlat a jegyzőkönyv melléklete) 
 

2. Kátyúzás az Attya pusztai úton  
Előadó: Burghardt Ferenc   polgármester 

 
Burghardt Ferenc   polgármester szóbeli előterjesztésben ismertette a 
BAU_Markt Kft (Abda Hunyadi u. 2.) árajánlatát a kátyúzási munkákra 
vonatkozóan. Elmondta, hogy a kft vezetőjével a helyszínen megtekintették a 
terepet, kb. 8 t aszfalt szükséges a kátyúzáshoz. 
Javasolta a munka megrendelését azzal a feltétellel, hogy 8 t aszfalt kerüljön  
megrendelésre, s amennyiben a munka végzése folyamán további 
anyagszükséglet keletkezik, arról később döntenek.  
Hozzászólás nem volt.  
 
Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
   42/2011. (V.23.) KT határozat 

Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete a 
BAU MARKT Kft-től (Abda Hunyadi u. 2.) megrendeli a 
helyszíni bejárás során megtekintett Attya pusztai útszakasz 
kátyúzási munkáit, 8 t – az árajánlatban meghatározott 
minőségű és áru – aszfalt bedolgozásával. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a munka 
megrendelésére és  felhatalmazza a a vállalkozói szerződés 
aláírására.  
Határidő: 2011. május 30. 
Felelős: polgármester.  
(árajánlat a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 

3. Rendőrség támogatása  
Előadó. Polgármester.  
 
Burghardt Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Pápai 
Rendőrkapitányság részére – előzetes egyeztetés alapján -  
számítástechnikai eszközt és kézi kereső lámpát vásárolnak, melyet 



átadnak a Rendőrkapitányság részére.  Az adományt a rendőrség által a 
településen biztosított fokozott jelenlét, gyorshajtók kiemelt ellenőrzése 
ellentételezéseként biztosítják. Ismertette a megállapodás tartalmát. Kéri a 
javaslat támogatását.  

 
Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül  – az alábbi határozatot hozta: 
   43/2011. (V.23.) KT határozat 

Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete a 
Pápai Rendőrkapitányság részére számítástechnikai 
eszközt és kézi keresőlámpát vásárol. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármester, hogy a 
döntésről a Rendőrkapitányságot értesítse, illetve 
felhatalmazza a megállapodás aláírására.  
Határidő. 2011. május 31. 
Felelős: polgármester 
(megállapodás a jegyzőkönyv melléklete) 
 

Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testület nyilvános  ülését  
19.00  órakor bezárta.    

 
 

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


