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Szám:7-8 /2012. 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Pápakovácsi  Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 7-én    
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 
     Lovas Zsuzsanna köztisztviselő (1.napirend)  

 
Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket,   Megállapította, 
hogy az 5 fő képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 
megnyitotta. 
Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint  az 
alábbiak szerint fogadják el:  
 
Napirend:  

1.) Az Önkormányzat 2011. költségvetésének végrehajtása  
2.) Egyes szociális ellátások szabályairól szóló rendelet módosítása  
3.) Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

feladatairól 
4.) Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről  
5.) Vegyes ügyek 

 
 

 
Napirend tárgyalása: 

 
1. Az Önkormányzat 2011. költségvetésének végrehajtása  

Előadó: Burghardt Ferenc     polgármester   
 
Burghardt Ferenc  polgármester megállapította, hogy a napirend anyagát – 
beszámoló az önkormányzat, a Kastély Oktatási Központ, illetve a 
körjegyzőség  pénzügyi tervének végrehajtásáról,  2011. évi költségvetési 
rendelet módosítására vonatkozó javaslat, zárszámadási rendelet javaslat - a 
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták.  
Kiegészítésként elmondta, hogy a Kastély Oktatási Központ és a 
Körjegyzőség beszámolójával kapcsolatban előzetes egyeztetés történt, a 



beszámolókat a társulás tagjai saját üléseiken tárgyalják.  
Kérte a hozzászólásokat, javasolta a beszámolók és rendeletek elfogadását.  
 
Vilman Csaba alpolgármester:  Megkérdezte, hogy a Mesevár Óvoda 
beszámolójában lévő hiány miből keletkezett? 
 
Englertné Baranyai Krisztina képviselő: Megkérdezte, hogy a Nyugat-
Magyarországi Egyetemről érkezett e bevétel? 
 
Lovas Zsuzsanna köztisztviselő: Az óvodánál a hiány a prémium éves 
kifizetésből származik, ennek 100 %-a megtérült állami támogatásból.  
A Nyugat-Magyarországi Egyetemtől 2011 és 2012 évben is érkezett bevétel. 
 
Ezt követően a képviselők  a Kastély Oktatási Központ 2011. évi pénzügyi 
terve teljesítéséről szavaztak.  
 
Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
   20/2012. (V.07.) KT határozat 

Pápakovácsi    község Önkormányzat képviselő-testülete a 
Kastély Oktatási Központ 2011. évi pénzügyi tervének 
teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint 
elfogadja. A beszámoló adatai a  Pápakovácsi 
Önkormányzat zárszámadási rendeletében szerepelnek.  

(Beszámoló írásos anyaga a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 
Burghardt Ferenc  polgármester: Szóbeli kiegészítésként a körjegyzőség 
beszámolójával kapcsolatban elmondta, hogy a pénzmaradvány összegét a 
2012. évi költségvetés elfogadásakor már figyelembe vették, a 2012. évi 
lakosságarányos támogatások ezen összeggel csökkentek, így a 2012 évben 
lakosságarányosan nyújtott támogatás kevesebb az előző évinél.   
 
A képviselők a Pápakovácsi Körjegyzőség 2011. évi pénzügyi tervének 
teljesítéséről szavaztak. 
 
Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
   21/2012. (V.07.) KT határozat 

Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete a 
Pápakovácsi Körjegyzőség 2011. évi pénzügyi tervének 
teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint 
elfogadja. 

(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete)  
 
 
 
Burghardt Ferenc  polgármester kérte a képviselőket az önkormányzat 
2011. évi pénzügyi terve végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására. 
 



Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

22/2012. (V.07.) KT határozat 
Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete 
Pápakovácsi  község Önkormányzatának 2011. évi 
pénzügyi terve végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót 
az előterjesztés szerint elfogadja. 

(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete)  
 
 
Burghardt Ferenc  polgármester kérte a képviselőket az önkormányzat 
2011. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelettervezettel 
kapcsolatos szavazásra.  
 
Pápakovácsi  Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Pápakovácsi    Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2012.(V.10.)önkormányzati  rendelete  

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló  
1/2011(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(a rendelet  és egységes szerkezete a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 
Burghardt Ferenc   polgármester az önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének 
végrehajtásáról szóló rendelettervezettel (zárszámadási rendelet) kapcsolatos 
szavazásra kérte a képviselőket. 
 
Pápakovácsi    Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Pápakovácsi   Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2012.(V.10.)önkormányzati  rendelete  

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról  
 
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)  
 
 

2.) Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása  
Előadó: Burghardt Ferenc   polgármester 
 
Burghardt Ferenc    polgármester megállapította, hogy a napirend anyagát a 
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Szóbeli kiegészítésként 
elmondta, hogy a módosítás többsége jogszabályi változásból adódik, a 
rendelet indokolásból ez kitűnik.  
Kérte a véleményeket.  
 
Hozzászólás nem volt.  
 
 
 
 



Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Pápakovácsi    község Önkormányzat Képviselő-testületének  

5/2012. (V.10.) önkormányzati  rendelete 
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2007. (VI.07) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 

(A rendelet és egységes szerkezete a jegyzőkönyv melléklete) 
 

 
3.) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatairól 

  Előadó: Burghardt Ferenc    polgármester. 
 
Burghardt Ferenc  polgármester megállapította, hogy az előterjesztés 
anyagát (a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás családgondozóinak 
beszámolóját is) a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. A 
beszámolóból megállapítható, hogy különösebb probléma a községben e 
téren nincs. Néhány esetben érkezett jelzés az iskolából a családgondozók 
felé, a családokat felkeresték, alapellátás keretében gondozták.   
 
Molnár Lászlóné igazgató elmondta, hogy a tanév befejezése után 2 hetes 
napközis tábort terveznek, napi 1000 Ft térítési díjért, mely az étkezési 
költséget is tartalmazza. Jelenleg 6 fő jelentkezett, legalább 10 fő igénylő 
esetén indítják a tábort.  
 
Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
   23/2012. (V.07.)   KT határozat 

Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztések 
szerint elfogadja. 
Utasítja a képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a képviselő-
testület által elfogadott beszámolókat a Veszprém megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje 
meg.  
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: körjegyző.  

(Beszámolók a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 
 
4.) Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 
Előadó: Burghardt Ferenc    polgármester 
 
Burghardt Ferenc  polgármester megállapította, hogy a képviselők a Pápai 
Rendőrkapitányság által megküldött beszámolót a meghívóval együtt kézhez 
kapták. Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a községben e téren sincs 
különösebb probléma, a statisztikai adatokból ez megállapítható, azonban 
Pápa területén növekedett az elkövetett bűncselekmények száma, ami 



közbiztonság szempontjából figyelmet érdemel. 
A körzeti megbízott tevékenységével elégedettek, munkája ellen kifogás nem 
merült fel. 
Javasolta a beszámoló elfogadását. 
 
Lencse Zsolt képviselő: Kérte a képviselőket, hogy a községben megjelenő 
idegenekre jobban figyeljenek, kérdezzék meg kit keresnek. Különösen igaz 
ez, a községben járó idegen gépjárművekkel utazókra, akik látszólag konkrét 
cél nélkül járnak a községben.  
 
Pápakovácsi    község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
   24/2012. (V.07.)   KT határozat 

Pápakovácsi    község Önkormányzat képviselő-testülete a 
település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót az 
előterjesztés szerint elfogadja.  

(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete)  
 
 
5.) Vegyes ügyek 
a.) Együttműködési megállapodás a  Német Nemzetiségi Önkormányzata, 
valamint Pápakovácsi  község Önkormányzata között 
Előadó: Burghardt Ferenc  polgármester 
 
Burghardt Ferenc  polgármester megállapította, hogy a megállapodás 
tervezetét a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Kérte a 
véleményeket, javasolta az együttműködési megállapodások elfogadását. 
 
Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   25/2012. (V.07.)   KT határozat 

Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete  
Pápakovácsi  Német Nemzetiségi Önkormányzatával 
kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés 
szerint elfogadja.  
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
megállapodás jóváhagyásáról a nemzetiségi 
önkormányzatok elnökeit értesítse. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. május 15.   

(Együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv melléklete)  
 

 
b.) Önkormányzat lakás felújítása, bérbeadása 
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 
 
Burghardt Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben ismertette a képviselőkkel 
a Pápakovácsi Fő utca 22/b sz. alatti üresen álló bérlakás helyzetét. Mint korábban 
említette, jelentkezett egy bérlő, Mészáros Kálmán Pápai lakos. A lakás felújításra 
szorul, bérlő vállalta a felújítást, a költségét pedig „lelakná” Elkészült az árajánlat a 
felújításra, 1378e Ft összegről szól. Természetesen ilyen összeget az önkormányzat 
nem vállal át, több tétel a bérlő egyéni igényét szolgálja. A bérlő szeretné még a 



garázst is igényelni. Javasolja, hogy a bérleti jogviszony ne határozatlan idejű 
legyen. 
 
Vilman Csaba alpolgármester : A körzeti megbízott részére néhány éve bérbe 
adtuk  a lakást,  akkor 400 e Ft felújítási költséget ismertünk el, de az önkormányzat 
végeztette a fűtésszerelést, valamint a nyilászárók cseréjét. Most magasabb 
összeget támogatna, 600 e forint a javaslata. A bérleti díjat havi 20 ezer forintban 
javasolja meghatározni, ebből a bérbeszámítás havi 15 e ft. 5 évre javasolja 
megkötni a bérleti szerződést. 
 
Lencse Zsolt képviselő: 500 e Ft összeget vállalna át az önkormányzat, a bérleti 
díjjal és a bérbeszámítás költségével egyetért.  
 
Burghardt Ferenc polgármester először Vilman Csaba alpolgármester javaslatáról 
kérte a képviselőket a szavazásra:  
 

Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   26/2012. (V.07.)   KT határozat 

Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete  
Pápakovácsi  Fő utca 22/b sz. alatti önkormányzati 
bérlakást bérbeadja Mészáros Kálmán és családja részére . 
A bérlő által vállalt felújításból 600 e ft összeget ismer el 
bérbeszámításként, a havi bérleti díj összege 20 ezer forint, 
ebből 15 e ft a bérbeszámítás összege, 5 e ft-ot pedig fizet 
a bérlő. A bérbeszámítás lejáratától – a bérleti szerződés 
megkötésétől számított 3 év 8 hónap – a teljes összeget 
fizeti a bérlő. 
A bérleti szerződés időtartama 5 év.  
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
döntésről a bérlőt értesítse, valamint felhatalmazza a bérleti 
szerződés aláírására . 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. május 15.   
 

 
Burghardt Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben elmondta, hogy a  Fő utca 
22/a alatti bérlakás május végével megüresedik, a felújítás időszakára szeretné 
bérelni Mészáros Kálmán. Javasolja, hogy szeptember 1-ig adják bérbe a lakást, a 
jelenlegi bérleti díjért, havi 15 e forintért.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 

Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   27/2012. (V.07.)   KT határozat 

Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete  a 
Pápakovácsi Fő utca 22/a számú önkormányzati lakást 
2012.június 1-től 2012. szeptember 1-ig bérbe adja 
Mészáros Kálmán részére. A bérleti díj havi 15 ezer forint.  
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
bérleti szerződést aláírja.  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. május 31.  



 
d.) Látássérültek támogatása 
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 
 
Burghardt Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben ismertette a 
képviselőkkel a Vakok- és Gyengénlátók Pápai Csoportjának támogatási 
kérelmét. Sajnos a községből is egyre több tagja van a csoportnak, minden 
évben nyújtottak támogatást.  
 
Vilman Csaba alpolgármester: 20 e Ft támogatást javasol. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek. 
 
Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:  
 
   28/2012. (V.07.)   KT határozat 

Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete  a 
Vakok- és Gyengénlátók Pápai Csoportja részére 20 e Ft 
támogatást biztosít.  
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről 
értesítse és felhatalmazza a megállapodás aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. május 31.  

 
 
e.) Hűtőkoporsó használatának engedélyezése 
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 
 
Burghardt Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a 19/2012. 
(IV.17) KT határozat alapján a Wágner és Társa Kft-t értesítette a döntésről, a 
napi 2000 Ft-os bérleti díjat elfogadták. További javaslatuk, hogy még egy 
hűtőkoporsót helyezzenek el a ravatalozóban, természetesen ezért külön 
fizetnek. 
 
A képviselők a javaslatot elvetették.  
 
Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással   – az alábbi határozatot hozta: 
 
   29/2012. (V.07.)   KT határozat 

Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete  a 
Wágner és Társa ajánlatát –mely szerint még egy 
hűtőkoporsót helyezne el a ravatalozóban – elutasította.  
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
döntésről a vállalkozót értesítse.   
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. május 31.  
 

 
 
 



f.) Útfelújítások 
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 
 
Burghardt Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben elmondta, hogy az 
attya pusztai és a sportpálya melletti útszakasz felújítása sürgetővé vált, 
nagyon rossz állapotban van. Árajánlatot kapott, mely szerint m2-enként  1700 
Ft + áfa összegért elvégeznék a felújítást, mart aszfalttal. 
 
Lencse Zsolt, Englertné Baranyai Krisztina képviselők: Az utak állapota 
valóban nagyon rossz, szükséges a javítás. Lencse Zsolt javaslata,hogy 
legalább 3 árajánlatot kell kérni, valamint a referenciákat, utána dönteni. 
 
Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 
   30/2012. (V.07.)   KT határozat 

Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete  
felkéri a polgármestert, hogy az útjavításra 3 árajánlatot 
szerezzen be, valamint referencia munkákat. 
A felújításokról ezt követően döntenek.   
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. május 31.  
 

 
A határozathozatalt követően a polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 
a gyermeknapot június 3-án délután tartják.  
A közmeghallgatáson felvetett javaslat alapján hamarosan elhelyezik a 
padokat a temetőben. 
A Németországi és Erdélyi testvértelepülésre való látogatásra július és 
augusztusban kerül sor, a részleteket az időpontok pontos ismerete után 
beszélik meg. 
Kérte a képviselőket a részvételre.  
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a házi gondozás ezt követően nem 
ingyenes, 50 ft/óra gondozási díjat kell fizetni. A gondozottakat a Pápai 
Kistérségi Társulás Munkaszervezetének keresztül megkeresik, nyilatkoztatják 
az összeg vállalásáról.   
 
A tájékoztatást követően a polgármester a testület ülését 19.30 órakor 
bezárta.  

 
 

k.m.f. 
 
 
                      Burghardt Ferenc                                             Kissné Sz. Mária  
                      polgármester                                                     körjegyző 
 

 

     Vilman Csaba  
     alpolgármester 


