PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8596 Pápakovácsi Fő utca 19.

Szám: 7- 17 /2011.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. július 26-án
16.00 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
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, mellyel
a képviselők egyhangúlag egyetértettek. :
Napirend:
1.) Útépítés külterületen (sportpálya-attyapuszta)
2.) Támogatás a Visk-i óvoda részére (Kárpátalja)
3.) Vakok és gyengénlátók támogatása
4.) Döbröntei Várünnepség támogatása
5.) Beiskolázási segélyek
6.) Vegyes ügyek

Napirend tárgyalása:
1. Útépítés
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester
Burghardt Ferenc polgármester
szóbeli előterjesztésben ismertette a
képviselőkkel a Magyar Aszfalt Kft árajánlatát a Pápakovácsi 05 hrsz-ú
külterületi út javítására vonatkozóan. Az útjavítás 4,5 millió forintért vállalják.
Az útszakasz felújításával kapcsolatban már korábban is kértek árajánlatot a
Bau-Markt Kft-től (Abda) , melyben 7,1 millió forint volt az árajánlati összeg.

Több céget is megkerestek, azonban a többi ajánlat műszaki tartalma nem volt
megfelelő, ugyanis az útszakasz terhelése a tehergépkocsik miatt jelentős, így
megfelelő szilárdságú út építése szükséges ahhoz, hogy az állapota ne
menjen tönkre 1-2 éven belül.
Az említett 4,5 milliós árajánlat műszaki tartalma megfelelő, vállalkozó a
helyszínen megtekintette az út állapotát, a terhelésre
vonatkozóan
tájékoztattuk, az árajánlat ennek ismeretében készült.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy Lencse Zsolt képviselővel előzetesen már
egyeztetett a témában, az árajánlat elfogadását és az út felújítását támogatja.
Kérte a véleményeket.
Vilman Csaba alpolgármester: Ismertette a képviselőkkel, hogy a
GALATER.hu oldalon talált egy útépítési lehetőséget, mely az Önkormányzat
részére teljesen önrész nélküli, ingyenes. A pályázati kiírás folyamatban van,
10 % állami támogatás, 90 % eu-s támogatás a fedezet, ha nyertes a pályázat.
Bár a tájékoztató szerint nem nagy igénybevételt bíró út építésére alkalmas
az eljárás, véleménye szerint érdemes lenne pályázni, esetleg alapnak
megfelelő lenne az elvégzett útépítés. A fenti oldalon a részleteket is
megtekinthetik a képviselők, s javasolja, hogy a pályázati kiírásig – feltételek
pontos megismeséséig – az útépítésről való döntést halasszák el.
Burghardt Ferenc polgármester: Véleménye szerint a tervezett 220 m-es
útszakasz felújítását most kellene elvégezni, a kapott ajánlat alapján. A
vállalkozó a megrendelést követő 1 héten belül ígérte a munka megkezdését.
Az említett pályázatot az attya-pusztai út további felújítására használná fel.
Véleménye szerint – a már most ismert feltételek alapján – az említett szakasz
felújítására nem alkalmas a pályázat, hisz pont a nagy igénybevétel miatt vált
ilyen rossz állapotúvá az út. Másik aggálya, hogy a pályázat alapján nem lát
reális esélyt arra, hogy az út az idén még elkészülhetne, holott nagyon rossz
állapotban van. A fagy beálltával már nem lehet ilyen munkákat végezni.
Englertné Baranyai Krisztina képviselő: Szintén a polgármester javaslatával
ért egyet, a benyújtott árajánlat (Magyar Aszfalt) alapján javasolja a munka
megrendelését és mielőbbi elvégeztetését. Az út nagyon rossz állapotban van,
veszélyes, bármikor történhet baleset, amiért az önkormányzat – mint
tulajdonos – felelősséggel tartozik.
Lőwinger Zsolt képviselő: Egyetért Burghardt Ferenc és Englertné Baranyai
Krisztina javaslatával.
Vilman Csaba alpolgármester: Továbbra is kitart azon álláspontja mellett,
hogy a pályázati kiírást megvárják, azután döntsenek.
A polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak arra vonatkozóan,
elfogadják-e a Magyar Aszfalt Kft árajánlatát és megrendelésre kerüljön a
munka elvégzése?:

Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 1
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
55/2011.(VII.26.) KT határozat
Pápakovácsi község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Pápakovácsi 05 hrsz-u külterületi út egy szakaszának
felújítását határozza el, a Magyar Aszfalt Kft árajánlatában
szereplő műszaki tartalommal és összegért.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a munka
elvégzését rendelje meg és felhatalmazza a vállalkozási
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. július 31. (munka megrendelése

2.) A Kárpátaljai Viski óvoda támogatás
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester.
Burghardt Ferenc polgármester megállapította, hogy a támogatást kérő
levelet a képviselők már az előző ülés előtt kézhez kapták, a döntést a soron
következő ülésre halasztották.
E napirendhez is hozzáfűzte szóbeli
kiegészítésként Lencse Zsolt képviselő véleményét, aki érdeklődött a
témában. Javaslata szerint egyéb támogatást is nyújthatnának, pl. használt
számítógépeket, iskolai berendezéseket, akár a testvérkapcsolat felvételét is
támogatná.
40.000 Ft támogatást javasol.
Vilman Csaba alpolgármester egyetért a 40 ezer forintos támogatással.
Englertné Baranyai Krisztina képviselő: 50000 Ft támogatást javasol.
A polgármester kérte a képviselőket a 40 ezer ft összegű
történő szavazásra.

támogatásról

Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
56/2011. (VII.26.) KT határozat
Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete a
Veszprém megyei Kormányhivatal és Veszprém megyei
Önkormányzat
Közgyűlése
által
kezdeményezett
kárpátaljai Visken lévő magyar óvoda működéséhez 40.000
Ft azaz Negyvenezer forint támogatást biztosít.
A képviselő-testület
felkéri a polgármestert, hogy a
támogatás átutalásáról a 11748007-154321954 számú e
célra létrehozott számlára gondoskodjon.
Határidő. 2011. július 31.
Felelős. polgármester.

3.) Vakok- és gyengénlátók támogatása
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester
Burghardt Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben ismertette a
képviselőkkel a Vakok- és Gyengénlátók Pápai Csoportjának kérelmét
támogatás iránt. A támogatást a „Fehér bot” rendezvényükre kívánják
felhasználni. Elmondta, hogy a községből több tagja van a csoportnak, tavaly
részt vett a karácsonyi rendezvényükön, valóban színvonalasan működnek,
összetartó csapat. Minden évben adtak részükre támogatást, az elmúlt évben
Pápakovácsi Önkormányzat kapta az emlékplakettet, melyet évente egyszer
adományoznak támogatóik, segítőik részére.
Vilman Csaba alpolgármester, Englertné Baranyai Krisztina képviselő és
Lőwinger Zsolt képviselő: 10000 Ft támogatást javasolnak.
A szavazást követően Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot
hozta:
57/2011. (VII.26.) KT határozat
Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete a
Vakok és Gyengénlátók Pápai Csoportja részére 10.000 Ft
támogatást biztosít.
A képviselő-testület
felkéri a polgármestert, hogy a
támogatás átutalásáról az együttműködési megállapodást
követően gondoskodjon.
Határidő. 2011. augusztus 20.
Felelős. polgármester.
4.) Támogatás a Döbröntei Várünnepség rendezvényhez
Előadó: Vilman Csaba alpolgármester
Vilman Csaba alpolgármester elmondta, hogy a Döbröntei Várünnepség
szervezése megkezdődött. A kuratórium tagjaival történt beszélgetés alapján
az idén kevesebb programmal, rövidebb időtartamban tartják meg a
rendezvényt, mivel a pénzeszközeik nagyon kimerültek. Az Önkormányzat
minden évben támogatta, javasolja 25 e ft támogatás biztosítását ez évben is.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
58/2011. (VII.26.) KT határozat
Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete a
Döbröntei Várünnepség 2011., évi megrendezését 25.000
Ft-tal támogatja.
A képviselő-testület
felkéri a polgármestert, hogy a
támogatás átutalásáról az együttműködési megállapodást
követően gondoskodjon.
Határidő. 2011. augusztus 20.
Felelős. polgármester.

5.) Beiskolázási segélyek
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester
Burghardt Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy minden év
augusztusban az iskolások szülei részére támogatást adtak a beiskolázási
költségekhez. Az óvodások 3000 Ft, az iskolások 6000 Ft támogatásban
részesültek. Javasolja ez évben is ezen összeg biztosítását, illetve a
támogatás augusztus végi kifizetését.
Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
59/2011.(VII.26.) KT határozat
Pápakovácsi község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Pápakovácsi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére
beiskolázási támogatást biztosít az alábbiak szerint:
Óvodások, bölcsödések
3000 Ft
Iskolások
6000 Ft,
Főiskolai, egyetemi nappali
tagozatos hallgatók
9000 Ft
azzal a kikötéssel, hogy a középiskolai tanulmányok
befejezése
után
továbbtanulók
iskolalátogatási
bizonyítványt kötelesek bemutatni.
Utasítja a képviselő-testület a polgármester, hogy a
támogatások
szülők
részére
történő
kifizetéséről
gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. augusztus 15-ét követően.
6./ Vegyes ügyek
a) Pályázat „Referencia intézmények országos hálózatának kialakítására”
Burghardt Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben ismertette a
képviselő-testülettel a Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatójának
kérelmét a TÁMOP 3.1.7 „Referencia intézmények országos hálózatának
kialakítása” pályázatra.
A pályázó az Általános Iskola, a pályázaton 3 millió forint igényelhető, 100 %ban támogatott, de utófinanszírozott, ezért kéri a beleegyezést és támogatást.
(Levél mellékletben csatolva)
A társulás többi tagjával (Kup, Nóráp és Döbrönte Önkormányzat képviselőtestülete) telefonon egyeztettek, a pályázat benyújtásával egyetértenek, de
anyagi hozzájárulást biztosítani nem tudnak.
Javasolta, hogy Pápakovácsi Önkormányzat vállalja nyertes pályázat esetén
ez előfinanszírozást azzal a feltétellel, hogy a 25 % előleget igényeljék, illetve
a részkifizetési kérelmeket folyamatosan nyújtsák be, hogy minél kevesebb
legyen az önkormányzat által megelőlegezett összeg.

Pápakovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete – 4 igen szavazattal, –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
59/A/2011.(VII.26.) KT határozat
Pápakovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakovácsi Német Nemzetiségi Általános Iskola
TÁMOP-3.1.7 számú „Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása” elnevezésű pályázati kiírásra benyújtandó pályázatát támogatja.
Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodás keretében a projekt megvalósításához a szükséges előleget biztosítja az alábbi kikötésekkel:
A projekt 25 %-át előlegként kötelesek igényelni, illetve a rész kifizetési kérelmeket folyamatosan benyújtani, hogy az önkormányzat által biztosítandó előleg
összege minél kisebb legyen.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
döntésről az iskola igazgatóját értesítse.
Határidő: 2011. augusztus 8.
Felelős: polgármester
b) Tájékoztatás
Burghardt Ferenc polgármester felolvasta a képviselőknek Horváth Ádám
Pápakovácsi lakos köszönő levelét, aki önkormányzati támogatással részt vett
az athéni sportjátékokon.
Megbeszélték a 2011. augusztus 27-i falunap programját, illetve az augusztus
20-án a községbe látogató német-magyar baráti társaság fogadását.
Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testület nyilvános ülését
18.15 órakor bezárta.

k.m.f.

Burghardt Ferenc
polgármester

Kissné Szántó Mária
körjegyző

Vilman Csaba
alpolgármester

