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 PÁPAKOVÁCSI  KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8596 Pápakovácsi Fő utca 19.  
 
 
Szám:7-13 /2012. 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Pápakovácsi  Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 30-án     
19.00 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 
               Vilmanné Placskó Erika  óvodavezető 

      
Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket. Javasolta, hogy 
napirendi pontként az alábbiakat fogadják el:  
 
Napirend:  

1.) Útépítési munkák   
2.)Vegyes ügyek 

 
A képviselők a napirendet egyhangúan elfogadták. 

 
Napirend tárgyalása: 

 
1. Útépítési munkák     

Előadó: Burghardt Ferenc      polgármester   
 
Burghardt  Ferenc polgármester  szóbeli előterjesztésben elmondta, hogy 
az előző ülésen történt megállapodás alapján a helyszínen megnézték az 
útépítésre adott árajánlat alapján a javasolt referencia munkát.  A kivitelező 
által javasolt módszerrel épített út sajnos nem felel meg az Attya pusztai útra, 
nagyon hamar tönkre menne. Ezért javasolja, hogy inkább a kátyúzást 
válasszák, a korábban már alkalmazott módszerrel ( nemcsak javítása a már 
meglévő hibának, hanem kivágás és javítás.) Véleménye szerint ezzel az út 
minősége jelentősen javul, e módszerrel a terhelést is bírja, s anyagilag is 
kevésbé megterhelő. Új út építése nagyon nagy teher lenne.  
 
Lencse Zsolt képviselő: Továbbra is az út teljes felújítását javasolja. 
Véleménye szerint több cégtől kérjenek árajánlatot kátyúzásra és teljes 
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javításra is, azt követően döntsenek. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek. 
 
Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   35/2012. (V.30.)   KT határozat 

Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy az Attya-pusztai út 
kátyúzására, illetve teljes felújítására szerezzen be  
legalább 2 árajánlatot,  és döntésre terjessze a képviselő-
testület elé.   
Felelős: polgármester 

 
2.) Vegyes ügyek 
a.) Katasztrófavédelem támogatása 
    

Burghardt Ferenc  polgármester: Szóbeli előterjesztésben javasolta a 
képviselő-testületnek, hogy a katasztrófavédelem részére nyújtsanak 
támogatást. Tízezer forintot javasolt.   
 
Vilman Csaba alpolgármester javaslata 15 ezer forint.  
 
Englertné Baranyai Krisztina és Lencse Zsolt képviselők a 10 ezer forintos 
támogatással értettek egyet.  
 
Burghardt Ferenc polgármester kérte a képviselőket a 10 ezer forint 
támogatásra vonatkozó szavazásra, mivel a többség ezen összeggel értett 
egyet.  
 
Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   36/2012. (V.30.)   KT határozat 

Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete a 
Katasztrófavédelem részére 2012. évre 10.000 Ft 
támogatást biztosít.  
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a 
támogatottal az együttműködési megállapodás 
megkötéséről, és az összeg kiutalásáról gondoskodjon. 
Felelős: polgármester 

    Határidő: 2012. június 15.  
 

b.) Néptánccsoport támogatása 
Előadó: Englertné Baranyai Krisztina képviselő 

 
Englertné Baranyai Krisztina képviselő: Elmondta, hogy a Homokbödögei 
Művészeti Alapiskola keretében működő néptánccsoport, melynek a 
Pápakovácsi Általános Iskolából is vannak tagjai, megyei szinten bejutott az 
első három helyezett közé, így részt vehet az országos versenyen.  
A verseny megrendezésére Debrecenben kerül sor, s mivel a távolság is nagy, 
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szállásról is kell gondoskodni. Szülői támogatással az úti költséget még 
vállalnák, de a szállást, ellátást már nem tudják biztosítani. A versenyen való 
részvétel is költséges, hisz a zeneszolgáltatásért is fizetni kell, mivel az 
együttesnek nincs saját zenekara. Javasolta, hogy az önkormányzat 
támogassa a csoport részvételét. 
 
Javaslata 50 ezer forint támogatás biztosítása.  
 
Burghardt Ferenc polgármester: Javasolta, hogy az utazási költséghez 
járuljon hozzá az önkormányzat, az üzemanyag költséget maximum 50 ezer 
forint összegig vállalja. Kérte a képviselőket a szavazásra.  
 
Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   37/2012. (V.30.)   KT határozat 

Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete a 
Homokbödögei  Művészeti Alapiskola néptánccsoportjának 
Debreceni országos versenyén való részvételét  támogatja. 
A támogatást az utazási költségekhez üzemanyag 
költségként nyújtja, maximum 50 ezer forint összegben. 
Felkéri a képviselő-testület a  polgármestert, hogy az 
együttműködési megállapodást kösse meg, és a támogatás 
felhasználásáról gondoskodjon.  

   Felelős: polgármester 
   
A döntést követően Vilmanné Placskó Erika óvodavezető tájékoztatta a 
képviselőket, hogy a 2012/13-as tanévre 46 fő óvodás iratkozott be, 4 szülő 
jelezte a bölcsöde igénybevételét. Kérte a képviselő-testület véleményét, hogy 
a bölcsödei igényt bejelentő szülőket értesíthesse a bölcsödei csoport 
indításáról.  
A képviselők egyhangúan támogatták továbbra is az ovi-bölcsi folytatását.  
 
Ezt követően Burghardt Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket a 
június 3-i gyermeknapi programról, illetve kérte a javaslatokat az augusztus 
25-i falunapi programhoz.  
 
A tájékoztatást követően a polgármester a testület nyilvános  ülését 20.00 
órakor bezárta.  

 
 

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

 

     Vilman Csaba  
     alpolgármester 


