
 
 PÁPAKOVÁCSI  KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8596 Pápakovácsi Fő utca 19.  
 
Szám: 7- 21 /2011. 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Pápakovácsi  Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. szeptember 
28-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 
               Molnár Lászlóné igazgató 
     Vilmanné Placskó Erika óvodavezető 
     Lovas Zsuzsanna köztisztviselő 
 
 
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, mellyel 
a képviselők egyhangúlag egyetértettek. : 
Napirend:  

1.) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének I. féléves 
végrehajtásáról, költségvetési rendelet módosítása 

2.) TIOP-1.1.11 pályázatról szándéknyilatkozat 
3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat 
4.)  Vegyes ügyek 

 
 

Napirend tárgyalása: 
 

1. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének I. féléves 
végrehajtásáról, költségvetési rendelet módosítása 

     Előadó: Burghardt Ferenc  polgármester   
 
Burghardt Ferenc   polgármester    megállapította, hogy az előterjesztés 
anyagát (beszámolót és rendelettervezetet) a képviselők a meghívóval együtt 
kézhez kapták. Kérte a véleményeket, javasolta a beszámoló és 
rendeletmódosítás elfogadását. 
 
Vilman Csaba  alpolgármester: Megkérdezte, hogy az ügyviteli gépek 
beszerzése kiadás mit takar, illetve az attya pusztai út építésének költsége 



szerepel-e a beszámolóban? 
 
Lovas Zsuzsanna köztisztviselő:  Válaszában elmondta, hogy az ügyviteli 
gépek beszerzése a TIOP pályázat során beszerzett gépeket tartalmazza. Az 
Attya pusztai út építése a második félévben történt, így a beszámolóban nem 
szerepel. 
 
Burghardt Ferenc polgármester: Elmondta, hogy az út műszaki átadása 
sem történt meg, számlázás sem. E műszaki átadásra a bejárás összehívása 
a kivitelező feladata.  
 
Vilmanné Placskó Erika  óvodavezető kérdése, hogy az óvodánál 
szükséges asztalosmunkákra van-e fedezet? 
 
Burghardt Ferenc polgármester elmondta, hogy tervezve nem lett, de 
átcsoportosítással a fedezet biztosított.  
 
Lencse Zsolt képviselő: Megkérdezte, hogy a játszótér füvesítésére mikor 
kerül sor. Véleménye szerint most kellene, megfelelő minőségű fűmaggal kell 
füvesíteni. A szükséges föld hordásához tud segítséget nyújtani. 
 
Burghardt Ferenc polgármester: Az óvoda udvarán kialakítandó pálya 
építése során a kitermelt földet odaszállítják, akkor látható, még mennyi kell. 
Erre rövidesen sor kerül. Kéri a képviselő segítségét a szükséges 
földmennyiség meghatározásához is. 
 
A hozzászólásokat követően Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-
testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta:  
    62/2011.(IX.28)  KT határozat   

Pápakovácsi   község   Önkormányzat Képviselő-
testülete  az Önkormányzat 2011. évi pénzügyi 
tervének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót az 
előterjesztés szerint elfogadja. 
Felkéri a polgármestert a költségvetés további 
végrehajtására.  
Határidő: 2011. december 31.  

  Felelős: polgármester 
(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Burghardt Ferenc   polgármester kérte a képviselő-testület tagjait a 
rendelet-tervezet elfogadására.  
 
Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül    – a következőt rendeli el:  
 

Pápakovácsi     község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. 
(IX.29.) önkormányzati  rendelete 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló  
1/2011.(II.18) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet és egységes szerkezete   a jegyzőkönyv melléklete) 
 



 
2,) TIOP 1.1.-11 pályázatról szándéknyilatkozat 
Előadó: Vilman Csaba alpolgármester   
 
Vilman Csaba alpolgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy megjelent a TIOP-
1.1.11 számú pályázat kiírás, hasonlóan az előző pályázathoz informatikai 
eszközökre lehet pályázni, 5-200 millió forint összegig. Nincs önrész, csupán 35 ezer 
forint pályázatírási díjat kell fizetni. Az előző pályázatíró vállalja a pályázat 
elkészítését. A beszerzendő eszközök árát közvetlenül a szállítónak fizeti a 
támogató.  
A pályázatot október 1-től lehet benyújtani, a pályázatokat a beérkezés sorrendjében 
fogadják és támogatják, azonban akik az előző pályázaton – mint Pápakovácsi is – 
nyertek, csak október 17-én után pályázhatnak.  
A képviselő-testületet arra kéri, hogy támogassák a pályázat benyújtását. 
 
A képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek. 
 
Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
    63/2011.(IX.28)  KT határozat   

Pápakovácsi   község   Önkormányzat Képviselő-
testülete  a Kastély Oktatási Központ által 
benyújtandó TIOP-1.1.11 számú pályázat – 
informatikai eszközök beszerzésére – benyújtását 
támogatja. 
Felhatalmazza Vilman Csaba alpolgármestert a 
pályázattal kapcsolatos ügyintézés lebonyolítására, 
illetve felkéri, hogy a pályázattal kapcsolatban a 
képviselő-testületet tájékoztassa.   

    Határidő: 2011. október 17. (pályázat benyújtása)   
 
 

3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  
Előadó: Burghardt Ferenc  polgármester 
 

Burghardt Ferenc    polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy mint 
minden évben idén is lehetőség van a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 
rendszerhez csatlakozni. A csatlakozási szándékot 2011.október 14-ig kell 
jelezni az ösztöndíjrendszert kezelő Wekerle alapítványnak. A pályázatot 
2011. október 17-ig kell kiírni, pályázatot benyújtani 2011. november 14-ig 
lehet.  
 
Ez évben is „A” és „B” típusú pályázatot lehet benyújtani. Az „A” típusú 
pályázatot a már tanuló, a „B” típusút a felsőoktatási intézménybe felvételt 
még nem nyert, de a 2012/13 tanévben tanulmányokat kezdők pályázhatnak.  
A támogatás kizárólag szociális rászorultság alapján nyújtható, tanulmányi 
eredményt előírni feltételként nem lehet.   
A tanulók részére a pályázati feltételeket a képviselő-testület határozza meg – 
milyen jövedelmi viszonyok mellett nyújt támogatást és milyen összegben. 
Ennek alapján pályázatot tesz közzé, melyre a jogosultak pályáznak. A 
feltételeknek megfelelő személyek részére az  önkormányzat által 
megállapított támogatást a Megyei Önkormányzat tetszőleges összeggel 
kiegészítheti, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium pedig ugyanannyi összeggel – 
maximum az évenként közzétett értékhatárig, mely az elmúlt években 5000 



ft/hó volt -  támogatja. 
Javasolja a csatlakozást a rendszerhez, mivel van rászoruló, felsőfokú 
képzésben tanuló a településen, s egyre nehezebb a családoknak a felsőfokú 
nappali tanulmányokat folytatók taníttatása. 
 
   
Vilman Csaba alpolgármester javaslata, hogy az egy főre jutó jövedelemnél 
a családban az előző évi javaslattal azonos 45000 Ft/fő összeget 
határozzanak meg jogosultsági határként.   A  támogatás pedig 
személyenként havi 5000 Ft legyen. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
Pápakovácsi    község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

64/2011.(IX.28.)  KT határozat    
Pápakovácsi   község Önkormányzat Képviselő-
testülete elhatározza, hogy csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez. 
A jogosultaknál az egy főre jutó jövedelmet 45000  ft-
ban állapítja meg, a támogatás összege havonta 
személyenként 5000 Ft. 
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
Wekerle Sándor Alapkezelő (Budapest Pf 920) 
részére a csatlakozási nyilatkozatot küldje meg, 
valamint a pályázati kiírásról gondoskodjon.  
Felelős: polgármester. 
Határidő:2011. október 14. (csatlakozási nyilatkozat)               

      2011. október 17. (pályázati kiírás)    
 
 

 
4.) Vegyes ügyek  
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 
 
Burghardt Ferenc  polgármester szóbeli előterjesztésben tájékoztatta a 
képviselőket, hogy TÖOSZ konferencián voltak, ahol tájékoztatást kaptak az  
állami támogatások változásának föbb elveiről, vagyis áttérnek a feladatalapú 
támogatásra. Konkrét  feladatokhoz konkrét összegeket rendelnek. 
Változik az önkormányzati törvény is, azonban erről még nem mondtak 
részleteket.  
Elmondta továbbá, hogy az un. Nagypincét sikerült megvásárolni. Ezen 
területtel szomszédos egy Ilona utcai ház, melynek tulajdonosa meghalt, az 
örökös nem itt él. Az épület hátsó része beomlott, az egész épület veszélyes. 
Célszerű lenne megvásárolni, természetesen reális árért. 
Tájékoztatta továbbá a képviselőket, hogy a nyugdijastalálkozót november 11-
ére tervezik.  
 
Lencse Zsolt képviselő támogatja az ötletet. Ha sikerül megvásárolni, a 
bontási anyag eladható. 
 



Englertné Baranyai Krisztina képviselő: Véleménye szerint az épületet meg 
kell nézetni, hogy statikailag megfelelő-e csak így szabad a vétellel 
foglalkozni. 
 
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a tulajdonossal 
tárgyalást kezdeményezzen. A vásárlásról a képviselő-testület dönt.   
 
Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testület nyilvános  ülését  
19.30 órakor bezárta, a testület zárt ülésen folytatta munkáját.    

 
 

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


