PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8596 Pápakovácsi Fő utca 19.
Szám:7-9 /2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 16-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
Lencse Zsolt képviselő
Lőwinger Zsolt képviselő (4 fő)
Tanácskozási joggal részt vett: Kissné Szántó Mária körjegyző
Molnár Lászlóné igazgató

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket. Elmondta, hogy
a képviselő-testületi ülés összehívására két képviselő kezdeményezésére
került sor. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának (2/2011.
(II.18.) önkormányzati rendelet, továbbiakban SZMSZ) 7. §. (2) bekezdése
alapján a polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni a képviselők 1/4-ének (2
képviselő) – a rendkívüli ülés összehívásának indokoltságát tartalmazó – írásbeli
indítványára. Az SZMSZ 7. §. (4) bekezdése szerint a polgármester az indítvány
benyújtásától számított nyolc munkanapon belül köteles az ülést összehívni. Az ülés
összehívását kezdeményező e-mail 2012. május 9-én érkezett a hivatalba, a testületi
ülésre szóló meghívót 2012. május 10-én küldtük meg.
A polgármester megállapította,
hogy az 5 fő képviselőből 4 fő jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitotta.

Javasolta a képviselőknek a napirendet az
szerint

meghívó alapján az

alábbiak

Napirend:
1.) Kastély Oktatási Központ átszervezése
2.)Vegyes ügyek
A képviselők a napirendet egyhangúan elfogadták.

Napirend tárgyalása:
1. Kastély Oktatási Központ átszervezése
Előadó: Vilman Csaba
polgármester
Vilman Csaba alpolgármester szóbeli előterjesztésben elmondta, hogy mint
már előző képviselő-testületi üléseken is felmerült az Oktatási Központ
átszervezése, sürgőssé vált a döntés. Május 31-ig kell meghozni a fenntartó
önkormányzatok képviselő-testületeinek a döntést az átszervezésről. A döntés

meghozatalához szakértői vélemény szükséges. A javasolt átszervezés, hogy
a Pápakovácsi Német Nemzetiségi Általános Iskola és Pedagógiai Szolgáltató
Intézet a jelenlegi fenntartó önkormányzatok társulásában önállóan működjön.
A Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda, Egységes óvoda-bölcsöde
Pápakovácsi, Nóráp, Ganna és Döbrönte önkormányzatok fenntartásában
működne társulásban, míg a Kup-i Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda Kup
község Önkormányzata fenntartásába kerülne.
Burghardt Ferenc polgármester kérte a képviselőket szavazásra a
javaslattal kapcsolatban.
Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
31/2012. (V.16.) KT határozat
Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete a
Kastély Oktatási Központ Német Nemzetiségi Általános
Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szolgáltató Intézet átalakítását
tervezi az alábbiak szerint: (az intézmény 3 részre bomlik)
 Német Nemzetiségi Általános Iskola és Pedagógiai
Szolgáltató Intézet Pápakovácsi Fő utca 20.
(fenntartó: Pápakovácsi, Kup, Nóráp, Döbrönte
községek Önkormányzata, társulási formában)
 Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda, Egységes
Óvoda-bölcsöde Pápakovácsi, Fő utca 20. (fenntartó:
Pápakovácsi, Nóráp, Ganna és Döbrönte községek
önkormányzata, társulási formában)
 Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda Kup Fő utca 76.
(fenntartó Kup község Önkormányzata Kup Fő utca
76.)
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
társuláshoz tartozó önkormányzatok együttes ülését az
átszervezésre vonatkozó döntés meghozatalához hívja
össze.
Határidő: 2012. május 30.
Felelős: polgármester
2.) Vegyes ügyek
Burghardt Ferenc polgármester: Szóbeli előterjesztésben tájékoztatta a
képviselőket, hogy az előző ülés óta kapott még egy árajánlatot mart aszfaltos
útépítésre. Az aszfaltos út megépítése dupla költség, mintegy 12 millió forint.
Referencia munka legközelebb Balatonfenyvesen van. Kérte a véleményeket.
Lencse Zsolt képviselő: A mart aszfaltos út megépítését nem támogatja,
véleménye szerint nem megfelelő a minősége. Amennyiben az önkormányzat
aszfaltos út építését nem tudja finanszírozni, akkor inkább a kátyuzás mellett
szavaz.
Lőwinger Zsolt képviselő: Szintén a jobb technológiával készült útépítést
támogatja.
Vilman Csaba alpolgármester véleménye szerint az ajánlott technológiával

csak az út egy részét kellene megcsináltatni, mintegy próbamunkaként.
Bár az attya pusztai út minősége fontos, az idősek otthona miatt sok
embernek van ott a munkahelye, a biztonságos közlekedés nagyon fontos.
Szerinte a mart aszfaltos utat a helyszínen kellene megnézni, akkor lehetne
igazán dönteni.
A képviselő-testület tagjai megállapodtak, hogy a polgármester és az
alpolgármester a helyszínen megnézi az út állapotát, addig nem döntenek az
útépítésről.
Molnár Lászlóné igazgató kérte a polgármestert egy iskola bejárásra. Az
épületben kívül-belül nagyon sok probléma van, ezek közül némelyik veszélyt
okoz, a javítás sürgős lenne.
Burghardt Ferenc polgármester ígéretet tett, hogy holnap közösen átnézik
az épületet.
A tájékoztatást követően a polgármester a testület nyilvános
órakor bezárta.

ülését 19.00
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