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Szám: 7- 12 /2011. 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Pápakovácsi  Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011.május 31-én   
18. 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 
                         Lőwinger  Zsolt  képviselő   (4 fő) 
                          
Tanácskozási joggal részt vett: Kissné Szántó Mária körjegyző 
                
 
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.) Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása   
2.) Házi segítésnyújtás térítési díjáról szóló rendelet hatályon kívül 

helyezése  
3.) Beszámoló az Önkormányzat 2010. gyermekvédelmi tevékenységéről 
4.) Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 
5.) A Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására felvett hitel 

visszafizetése 
6.) Vegyes ügyek 
   

   
Napirend tárgyalása: 

 
1. Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
     Előadó: Burghardt Ferenc polgármester   

 
Burgharadt Ferenc   polgármester   megállapította, hogy a rendelettervezet 
anyagát a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. 
Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a bérpótló juttatásban részesülőknél 
meghatározandó „lakókörnyezet rendbentartása” előírására a jogszabály 
lehetőséget ad. Ennek tartalmát, ellenőrzését a helyi rendeletben lehet előírni.  
Kérte a képviselőket, amennyiben a tervezetben meghatározottakkal 
kapcsolatban kiegészítésként, módosítást szeretnének , mondják el 
javaslataikat. 
 
Englertné Baranyai Krisztina   képviselő: Egyetért azzal, hogy a 



lakókörnyezet rendbentartása feltételként szerepeljen a bérpótló juttatásban 
részesülőknél.   
 
 
Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Pápakovácsi  község Önkormányzat Képviselő-testületének  
8/2011. (VI.01.) önkormányzati  rendelete 

Az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 
8/2004. (VI.07) rendeletének módosításáról 

(A rendelet és egységes szerkezete a jegyzőkönyv melléklete) 
 
2. A házi segítségnyújtás térítési díjáról szóló rendelet hatályon kívül 
helyezése 
Előadó: Burghardt Ferenc    polgármester. 
 
Burghardt Ferenc   polgármester megállapította, hogy az előterjesztés 
anyagát a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták . Kérte a 
véleményeket, javasolta a  rendelet elfogadását. 
 
Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül    – az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Pápakovácsi  község Önkormányzat Képviselő-testületének  

9/2011. (VI.01.) önkormányzati  rendelete 
a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás – házi segítségnyújtás 

intézményi térítési díjának megállapításáról szóló  
5/2009.(IV.16..) rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(A rendelet és egységes szerkezete a jegyzőkönyv melléklete)  
 

3. Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi  és gyermekjóléti 
tevékenységéről. 

     Előadó: Burghardt Ferenc  polgármester. 
 
Burghardt Ferenc    polgármester  megállapította, hogy az előterjesztés anyagát a 
képviselők  a meghívóval együtt kézhez kapták. A családsegítő és gyermekjóléti 
feladatokat a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül látja el az 
önkormányzat, tevékenységükről a beszámolót megküldték. Kérte a véleményeket, 
javasolta a beszámoló elfogadását. 
 
Englertné Baranyai Krisztina képviselő: A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 
keretein belül a családok pszichológiai tanácsadáson is részt vehetnek, véleménye 
szerint ezt propagálni kellene, mert  a családok nem ismerik ezt a lehetőséget. 
 
Kissné Szántó Mária körjegyző: Ha jelzés érkezik hozzánk – akár a családoktól, 
akár a jelzőrendszer tagjaitól – tájékoztatjuk  a családgondozót, aki ha szükségesnek 
látja ezt a lehetőséget is felajánlja a családoknak. Volt már rá példa pl. Kup 
községben, hogy a szülő ezzel a kéréssel fordult hozzánk,s a családgondozó 
megszervezte a tanácsadást, melyen a szülő a gyermekkel meg is jelent.  
 
 
 
 



 
Pápakovácsi  Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
  

44/2011.(V.31.) KT határozat      
Pápakovácsi   község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
Utasítja a képviselő-testület a körjegyzőt, hogy az elfogadott 
beszámolókat a Veszprém megyei Kormányhivatal  
Szociális és Gyámhivatala  részére küldje meg.  
Felelős: körjegyző  
Határidő: 2010. június 15.   

 
4.) A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása.  
     Előadó: Burghardt Ferenc   polgármester.  

 
Burghardt Ferenc     polgármester megállapította, hogy a napirend anyagát 
a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták.  
Javasolta a határozat elfogadását.   
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Pápakovácsi    község Önkormányzat képviselő-testülete 4  igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   45/2011. (V.31.) KT határozat 

Pápakovácsi    község Önkormányzat  képviselő-testülete a 
Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását és annak egységes 
szerkezetét az előterjesztés szerint elfogadja.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
határozatot a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 
Munkaszervezete részére küldje meg. 
Határidő. 2011. június 15. 
Felelős. Polgármester.  

(A módosítás szövege a határozat melléklete)  
 
     

5.) Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítására felvett hitel 
visszafizetése  

         Előadó. Burghardt Ferenc  polgármester 
 
Burghardt Ferenc  polgármester    megállapította, hogy az előterjesztés   
anyagát a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Szóbeli 
kiegészítésként javasolta, hogy a döntést halasszák el, mivel ez ügyben június 
1-én Győr város polgármesterével tárgyalást folytatnak a Pápai Kistérség 
településeinek képviseletében Vaszar és Ugod polgármestere. A 
megbeszélést követően közösen próbálják álláspontjukat kialakítani. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek. 
 
 



Pápakovácsi  község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    46/2011. (V.31.) KT határozat 

Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-
testülete a Hulladékgazdálkodási Rendszer 
megvalósítására felvett hitel visszafizetésével 
kapcsolatos napirend tárgyalását a következő 
képviselő-testületi ülésig elhalasztja.  
Utasítja a képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a 
döntésről a Győrszol Zrt-t értesítse.  
Felelős: körjegyző 

 
6.) Vegyes ügyek 
a.) Attya-pusztai út kátyúzása 
 
Burghardt Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Meló-
Diák munkaközvetítővel a megállapodást aláírták, így már van lehetőség a 
nyár folyamán diákok foglalkoztatására. A hirdetőtáblákon hirdetményeket 
helyeznek el, felhívják a figyelmet a munkalehetőségre.  
Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy az attya-pusztai úton a kátyúzást 
elvégezték, a megrendelt mennyiségű aszfaltot bedolgozták. Amennyiben 
további kátyuzási munkákat is végeztetnének, a kivitelező vállalja. 
A focipálya melletti útra is kért árajánlatot,melyre jelenleg egy ajánlat van 8 
millió forintról. Javasolta, hogy az attya-pusztai út kátyuzását illetve a 
faluban lévő kisebb hibákat is javítassák ki.  
 
Vilman Csaba alpolgármester Javasolta, ha a diákmunkára sok a 
jelentkező, váltva alkalmazzák Őket, így minden alkalmas személynek jut 
lehetőség jövedelmet szerezni. Az attya-pusztai út kátyuzásával ért egyet. 
 
Englertné Baranyai Krisztina képviselő:  Szintén támogatja az attya-
pusztai út kátyuzását, valamint a faluban az úthibák javítását.  
 
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    47/2011. (V.31.) KT határozat 
    Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete a te-
    lepülés külterületén lévő attya-pusztai út kátyuzását, 
    valamint a belterületi utakon az úthibák kijavításával
    egyetért. 
    Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert,  
    hogy a  Bau-Markt Kft képviselőjével a területet mérje 
    fel és a szükséges mennyiségű aszfaltot rendelje 
    meg. 
    Felelős: polgármester 
    Határidő: 2011. június 10. 
 
b.) Pályázat díszkivilágításra 
 
Burghardt Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
39/2011. számú, május 5-i ülésen hozott határozat értelmében a 
karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatos pályázat benyújtási határideje 



június 15-e. Az E-on részéről a hozzájárulást megkérték,felsorolták, mely 
oszlopokon helyezhető el a világítás, a községben összesen 40 oszlopon, 
ugyanúgy, mint a virágtartók. Véleménye szerint azonban első körben nem 
kellene az egész településen felszerelni, javasolta a Fő utca és a Devecseri 
utca kivilágítását. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek. 
 
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
    48/2011. (V.31.) KT határozat 
    Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete  el- 
    határozza, hogy a karácsonyi diszkivilágítást ez év-
    ben a Fő utca teljes hosszában és a Devecseri utcá-
    ban biztosítja. A következő években anyagi lehetősé-
    geik függvényében bővíti a rendszert, kiterjesztve a 
    teljes belterületre. 
    Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
    pályázatot a fentiek szerint nyújtsa be.  
    Felelős: polgármester 
    Határidő: 2011. június 15. 
 
 
c) Falunap szervezése 
 
Burghardt Ferenc polgármester elmondta, hogy a Somló-Marcalmente 
Leader Csoport – melynek Pápakovácsi is tagja – kb. 250 e Ft-os 
támogatást tud nyújtani falunapi rendezvényre. Javasolta, hogy ez évben a 
falunapot augusztus 27-én rendezzék meg. A részletes programot és a 
rendezvény költségvetését későbbi ülésen megbeszélik. 
 
Vilman Csaba alpolgármester érdeklődött a többcélú épület 
fűtéskorszerűsítésével kapcsolatban. 
 
Burghardt Ferenc polgármester elmondta, hogy a pályázat 
benyújtásának lehetőségét leállították, de ígéret van a pályázati lehetőség 
ismételt megnyitására. Ha lehetőség lesz rá, foglalkoznak vele.   
 

   
Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testület nyilvános  ülését  
19.30 órakor bezárta, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.   

 
 

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


