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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Pápakovácsi  Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 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 
      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.) Pályázat benyújtása biztonsági kamerahálózat kiépítésére 
2.) Pápai Vízmű Zrt ajánlat részvényvásárlásra   

 

   
 
 

Napirend tárgyalása: 
 

1. Pályázat benyújtása biztonsági  kamerahálózat kiépítésére   
Előadó: Burghardt Ferenc     polgármester   

 
Burghardt Ferenc   polgármester: Szóbeli előterjesztésben ismertette a 
képviselőkkel, hogy lehetőség van „közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztések” címén pályázni. A pályázat 80 %-os támogatást biztosít, 20 % az 
önerő összege. A pályázatot április 2-ig lehet benyújtani. Már régóta tervezték 
a községben a térfigyelő kamerák elhelyezését, most jó alkalom erre a 
pályázat.  
 
 
 



A Bakony Security Kft-től kért árajánlatot, a községben 13  kamera kerülne 
elhelyezésre, felmérték a belterületet, ennek alapján készült az árajánlat. 
2.412 e ft  Ft az árajánlat összege, ebből 482 e  Ft terhelné sikeres pályázat 
esetén az önkormányzat költségvetését. 
 
Az árajánlatot kiosztotta a képviselők részére, javasolta a pályázat beadását. 
 
A képviselők támogatták a pályázatot.  
 
Pápakovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 14/2012. (III.28.) KT határozat 

Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzati  
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez  kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM  
rendeletben meghatározott „Közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztések” célra pályázatot nyújt be a községben WI-FI biztonsági 
kamera hálózat kiépítésére.  
Az árajánlat alapján a beruházás teljes költsége:  2.412.467 Ft 
Igényelt támogatás (beruházás költségének  
80 %-a)        1.929.974 Ft 
Vállalt önerő összege:         482.493 Ft 
A képviselő-testület a vállalt önerő összegét – 482.493 Ft-ot -  a 2012. 
évi költségvetése terhére biztosítja.   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és utasítja a körjegyzőt, hogy 
a pályázat benyújtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2012. április 2. 
Felelős: polgármester, körjegyző 
 
 

 
3.) Pápai Vízmű Zrt részvény vásárlási ajánlata 
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 
 

Burghardt Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben ismertette a 
képviselőkkel -  a napirend anyaga az ülésen kiosztásra került a képviselők 
részére – a Pápai Vízmű Zrt levelét. Törvény szerint a viziközmű részvények 
csak állami és önkormányzati tulajdonban lehetnek, jelenleg a Boroszlán Zrt 
is rendelkezik részvényekkel a társaságban. Felajánlotta részvényeit 
megvételre, az önkormányzat mint résztulajdonos, vevőként jelezheti 
szándékát. Véleménye szerint azonban nem érdemes vásárolni, nincs 
haszna az önkormányzatnak ebből. Nem támogatja a vételt. 
 
A képviselők hozzászólásaikban egyhangúan elutasították a részvény 
vásárlást. 
 

Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen  szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta: 
   15/2012. (III.28.) KT határozat 
   Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete a 
   Pápai Vízmű Zrt részvényvásárlásra vonatkozó ajánlatát 
   elutasítja. 



   Felkéri a képviselő-testület a  polgármestert, hogy a  
   döntésről a Pápai Vízmű Zrt-t értesítse. 
   Határidő: 2012. április 20. 
   Felelős: polgármester.   
 
 

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 


