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 PÁPAKOVÁCSI  KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8596 Pápakovácsi Fő utca 19.  
 
 
Szám:7-14 /2012. 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Pápakovácsi  Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. június 20-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    (4 fő) 
       
                    
Tanácskozási joggal részt vett: Kissné Szántó Mária körjegyző 

                    
Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket. Javasolta, hogy 
napirendet a meghívóban kiküldöttek szerint fogadják el:  
 
 
Napirend:  

1.) Szilárd hulladék kezelésének közszolgáltatási díjaira vonatkozó rendelet 
módosítása  

2.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása  
3.) Közüzemű vízműből szolgáltatott ívó-vízért, a közüzemű csatornamű 

használatáért fizetendő díjakról szóló rendelet hatályok kívül helyezése 
4.) Vegyes ügyek 

 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 

1. Szilárd hulladék kezelésének közszolgáltatási díjaira vonatkozó 
rendelet módosítása 
Előadó: Burghardt Ferenc   polgármester   

 
Burghardt Ferenc   polgármester megállapította, hogy a napirend anyagát  a 
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták,mely tartalmazza a javasolt 
árat alátámasztó számításokat is.  
Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a rendelkezésre állási díj változatlan 
marad, az ürítési díjak emelkednek, mintegy 6 %-kal. 
Javasolta a rendelettervezet elfogadását. 
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Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Pápakovácsi    Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2012.(VI.26.) önkormányzati  rendelete  

A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló 

4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(a rendelet  és egységes szerkezete a jegyzőkönyv melléklete) 
 

 
 

2.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása  

          Előadó: Burghardt Ferenc   polgármester 
 
Burghardt Ferenc  polgármester megállapította, hogy a napirend anyagát a 
képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták.  
Javasolta a rendelettervezet elfogadását.  
 
Hozzászólás nem volt.      
 
Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Pápakovácsi   község Önkormányzat Képviselő-testületének  

7/2012. (VI.26.)  önkormányzati  rendelete 
 egyes önkormányzati rendeletek  módosításáról   

 
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)  

 
 

3.) Közüzemű vízműből szolgáltatott ívó-vízért, a közüzemű   
csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló rendelet hatályok 
kívül helyezése 

     Előadó: Burghardt Ferenc   polgármester. 
 
Burghardt Ferenc  polgármester megállapította, hogy az előterjesztés 
anyagát a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Javasolta a rendelet 
elfogadását. Mint az előterjesztésből is kitűnik, a szolgáltató 2012. január 1-től 
a jogszabálynak megfelelő víz- és csatornadíjat számlázta, a lakosság értesült 
a változásról.  
 
Hozzászólás nem volt.  
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Pápakovácsi    község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta: 
 
  Pápakovácsi   község Önkormányzat Képviselő-testületének  
   8/2012. (VI.26.)  önkormányzati  rendelete 
 az  önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ívóvízért, a közüzemi 
 csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a  
    díjalkalmazás feltételeiről szóló 
   11/2004. (VI.07.) rendelet hatályon kívül helyezéséről  
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)  
 
 
4.) Vegyes ügyek 
 
a. Áder János felhívása 
         Előadó: Burghardt Ferenc  polgármester 
 
Burghardt Ferenc  polgármester megállapította, hogy a felhívást a 
képviselők az ülés előtt kézhez kapták.  
Javasolta a testületnek, hogy a támogatásukat testületi határozat formájában 
fejezzék ki. 
 
Vilman Csaba alpolgármester: Véleménye szerint elítélendő mindennemű 
agresszivitás, megkülönböztetés, minden ilyen esetben fel kellene emelni 
szavunkat. 
 
Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással   – az alábbi határozatot hozta: 
 
   38/2012. (VI.20.)    KT határozat 

Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete 
Pápakovácsi  község polgárainak képviseletében 
csatlakozik Magyarország köztársasági elnökének 
felhívásához, Dr Schweitzer József világhírű tudós, 
nyugalmazott országos főrabbi ellen irányuló atrocitás 
elítélése kapcsán.  

 
 
b.) FilmArt Stúdió Kft kérelme támogatás iránt 
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 
 
Burghardt Ferenc polgármester:  Ismertette a FilmArt Stúdió levelét, 
melyben a Mária út megfilmesítése tárgyában írt.  Mint a zarándokútat érintő 
település önkormányzatához fordultak anyagi támogatásért.  A támogatás 
fejében az általános bemutatáson felüli mértékben a település fontosnak tartott 
kulturális, építészeti és természeti értékeit is bemutatnák.  
(Levél a jegyzőkönyv melléklete)  
 
Englertné Baranyai Krisztina képviselő: Javasolja, hogy nyújtsanak 
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támogatást a film készítéséhez.  
 
Lencse Zsolt képviselő: Ilyen célra szívesen  nyújt támogatást.  
 
Vilman Csaba alpolgármester: 40.000 Ft támogatást javasol.  
 
Burghardt Ferenc polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy ki ért 
egyet a 40 ezer forintos támogatási összeggel. 
 
Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül    – az alábbi határozatot hozta: 
 
   39/2012. (VI.20.)    KT határozat 

Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete a 
FilmArt  Stúdió  Kft által a Mária zarándokútról készítendő 
dokumentum film készítéséhez 40.000 Ft támogatást 
biztosít. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a Kft-vel a 
pénzeszköz átadásra vonatkozó megállapodást megkösse, 
valamint az összeg átutalásáról gondoskodjon. 

   Felelős: polgármester 
   Határidő: 2012. július 15. 
 
 
c.) Pápakovácsi Fő u. 20. alatti főzőkonyha bérbeadása 
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 
 
Burghardt Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben ismertette, hogy a 
konyha bérleti szerződése 2012. augusztus 31-én lejár. Az étkezést az 
óvodában, iskolában meg kell oldani, azonban  az oktatás állam általi 
átvételével nem ismert az iskolai étkeztetés megoldása. Ezért a konyhát  csak 
4 hónapra, 2012. december 31-ig javasolja bérbe adni, a jelenlegi feltételekkel: 
az alkalmazottak megtartása, a konyha üzemeltetése, a jelenlegi havi 50 ezer 
forintos bérleti díj + rezsiköltség.  
 
Englertné Baranyai Krisztina képviselő és Lencse Zsolt képviselő 
javasolta, hogy 3 árajánlatot kérjenek, ezek közül egyik a jelenlegi üzemeltető 
legyen. Javasolja a Viktória étterem, illetve a Natus konyhát.  
 
Vilman Csaba alpolgármester ha a konyha üzemeltetésére pályázat kiírása 
történik, minimum 3 pályázatot kell bekérni.  
 
Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat  és tartózkodás nélkül   – az alábbi határozatot hozta: 
 
   40/2012. (VI.20.)    KT határozat 

Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete 
ajánlati felhívást bocsát ki a Pápakovácsi Fő utca 20. alatt 
működő főzőkonyha üzemeltetésére  2012. szeptember 1-
től 2012. december 31-ig terjedő időszakra. Az ajánlati 
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felhívást a Pápa Vízmű u. 7. alatt lévő Viktória étterem 
üzemeltetője, a Pápai (Pápa Március 15 tér 14.) Nátus 
konyha és a Sándor és Sándor Kft  (Pápa Árok u 24.) 
részére küldik meg. Az ajánlattételi határidő 2012. július 31. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy az ajánlati 
felhívások megküldéséről gondoskodjon. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. július 5. 
(Ajánlati felhívás a jegyzőkönyv melléklete)   

 
 
d.) Pápakovácsi Attya pusztai út felújítása 
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 
 
Burghardt Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben elmondta, hogy az 
előző ülésen hozott – 35/2012. (V.30.) KT határozat - döntés alapján  a 
tervezett 616 m-es útszakasz teljes felújítására kért árajánlatot, illetve a 
kátyuzásra is kért árajánlatot. A teljes felújítás 7(Swietelsky) , illetve 8 (Magyar 
Aszfalt)  millió forint, + a kátyuzás 1 millió forint . Elmondta még, hogy a 
Magyar Aszfalt a munkát csak szeptember körül tudná vállalni, ekkor lesznek 
a területen a  gépei, s ilyen rövid szakaszra a gépek kiszállítása nem éri meg, 
vagy magas a költsége.  
Az Unio Kft ajánlata a kátyuzásra 440 e Ft, 2 év garanciát vállalna a munka 
után. 
Véleménye szerint az út kátyuzását kellene elvégeztetni.. 
 
Englertné Baranyai Krisztina képviselő: szintén az attya puszta út 
kátyuzásával ért egyet.  
 
Englertné Baranyai Krisztina képviselő távozott az ülésről, a képviselők 
száma 3 fő, továbbra is határozatképes.  
 
Lencse Zsolt képviselő továbbra is a 616 m-es szakasz teljes felújítását 
támogatja, a többi szakaszon pedig a kátyuzást.  Véleménye szerint a 
kátyuzás után hamar tönkremegy, hosszabb távon többe kerülne. Javasolja, 
hogy az Attya pusztán lakókat, vállalkozókat levélben keressék meg, 
támogatást kérve.  
Javasolja még, hogy a  kivitelezővel próbáljanak alkudni, hogy az adott 
árajánlatban szereplő összegért a kátyuzást is bevállalja. A szeptember 30-i 
befejezési határidő megfelelő.  
 
Vilman Csaba alpolgármester  szintén a 616 m-es szakasz teljes felújítását 
támogatja, a többi szakasz kátyuzását.  
 
Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül     – az alábbi határozatot hozta: 
 
   41/2012. (VI.20.)    KT határozat 

Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Aszfalt Kft-
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vel előzetes  tárgyalást kezdeményezzen a Pápakovácsi  
Attya pusztai út 616 m-es szakaszának teljes felújítása, 
valamint a többi szakasz kátyuzása tekintetében: 7,4 millió 
forint összegért vállalja, határidő: 2012. szeptember 30.  
A munka elvégzéséről a döntés a tárgyalást követő képvise- 
lő-testületi ülésen hozza meg a képviselő-testület. 

 
 
A tájékoztatást követően a polgármester a testület nyilvános  ülését 19.30 
órakor bezárta, zárt ülésen folytatta munkáját.   

 
 

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

 

     Vilman Csaba  
     alpolgármester 


