
 
 PÁPAKOVÁCSI  KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8596 Pápakovácsi Fő utca 19.  
 
 
Szám: 7- 16 /2011. 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Pápakovácsi  Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. június 28-án   
17.00 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.) Rendeletalkotás a helyi rendeletek előkészítésében való  társadalmi 
részvételről   

2.) Döntés a Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítására felvett hitel 
visszafizetéséről 

3.) Vegyes ügyek 
   

   
 

Napirend tárgyalása: 
 

1. Rendeletalkotás a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi 
részvételről 

     Előadó: Burghardt Ferenc  polgármester   
 
Burghardt Ferenc  polgármester   megállapította, hogy a rendelettervezet 
anyagát a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. 
Javasolta a rendelet elfogadását.  
 



 
 
Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következőt rendeli el:  
 

Pápakovácsi  község Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2011. (VI.29.) önkormányzati  rendelete 

A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről  
(A rendelet  a jegyzőkönyv melléklete) 
 
2. Döntés a Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítására felvett hitel 
visszafizetéséről 
Előadó: Burghardt Ferenc   polgármester. 
 
Burghardt Ferenc  polgármester megállapította, hogy az előterjesztés 
anyagát – a Győrszol Zrt levelét – a képviselők a meghívóval együtt kézhez 
kapták .  Javasolta, hogy a hitel összegének visszafizetését több évre 
tervezzék. A tartalékot nem célszerű nagymértékben felhasználni, számítani 
kell arra, hogy az oktatás finanszírozása minden évben jelentősen csökkenti a 
megtakarítást. Ha az önkormányzat anyagi helyzete kedvezően alakul, a 
futamidő alatt is lehet változtatni, előbb visszafizetni. 
 
Vilman Csaba alpolgármester: Javasolta, hogy 3 évben határozzák meg a 
hitel futamidejét, évenkénti törlesztéssel.  
 
Lencse Zsolt képviselő: A hitel egyösszegű  visszafizetését javasolja, mivel 
a kamatterhek véleménye szerint magasak. 
 
Englertné Baranyai Krisztina képviselő: Javaslata a hitel futamidejét 2 
évben határozzák meg. 
 
Burghardt Ferenc polgármester: A 3 éves futamidőt támogatja, kérte a 
képviselőket, hogy először erről szavazzanak: a hitel futamideje három év, 
első törlesztő részlet 2011. december 31, utolsó részlet 2013. december 31. 
A hitel összegét évente egy összegben törlesszék. 
 
Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 1 
ellenszavazattal  és tartózkodás nélkül    – az alábbi határozatot hozta:  
 

54/2011.(VI.28.) KT határozat      
Pápakovácsi   község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
hulladék gazdálkodási rendszer fejlesztésével kapcsolatos 
projekt megvalósításához vállalt – a Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
megállapodását tartalmazó Alapító Okiratban szereplő  - 
3.096.407 Ft tőke és kamatai,  azaz Hárommillió-
kilencvenhatezer-négyszázhét  forint tőke és kamatai  
önrész megfizetését az alábbiak szerint vállalja: 
A törlesztés első időpontja: 2011. december 31. 
A törlesztés periódusa:éves (december 31.)  
A törlesztés utolsó részlete 2013. december 31.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 



határozatról a Győrszol Zrt-t értesítse.  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2011. június 29.  

 
 
3.) Vegyes ügyek  
a)Támogatás a kárpátaljai Visken magyar óvoda működéséhez     
 Előadó: Burghardt Ferenc  polgármester.  

 
Burghardt Ferenc polgármester megállapította, hogy a VM-i Kormányhivatal 
és a Veszprém megyei Közgyűlés Elnökének levelét  a képviselők a 
meghívóval együtt kézhez kapták.  
Javasolta támogatás biztosítását, kérte az összegre vonatkozó javaslatokat.   
 
Lencse Zsolt képviselő javasolta, hogy a felhívást függesszék ki a 
hirdetőtáblákra, lakosok részéről is érkezhet felajánlás. Javasolta – mivel a 
határidő 2011. július 31 -  a támogatás összegéről való döntést halasszál a 
következő ülésre.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek,a napirend tárgyalására   a következő 
képviselő-testületi ülésen kerül sor.  
 
 b.) Tájékoztatás 
 
Burghardt Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
benyújtott két pályázat elbírálásra került. 
Sajnos, sem a „Kisköltségű forgalombiztonsági beavatkozások megvalósítása” 
projektre beadott pályázat, sem pedig a „Parlagfűmentes település” pályázata 
nem került be a nyertes pályázatok közé.   
 

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

 
 

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


