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

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Pápakovácsi  Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. július 17-én      
20.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés   helye: Polgármesteri Hivatal 
                          Pápakovácsi Fő utca 19. 
 
Jelen vannak:  Burghardt Ferenc polgármester 
                         Englertné Baranyai Krisztina  képviselő     
            Lőwinger Zsolt képviselő  (3 fő) 
 
Távolmaradását bejelentette: Vilman Csaba alpolgármester, Lencse Zsolt  
képviselő 
                    
Tanácskozási joggal részt vett: Kissné Szántó Mária körjegyző 

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

1.) Attya pusztai út felújítása  
2.) Pályázati kiírás óvodavezetői állásra   
3.) Árajánlat, megbízási szerződés óvoda fűtéskorszerűsítésére 
4.) Óvodavezetői megbízás meghosszabbítása   

 
A képviselők a napirendi javaslattal egyhangúan egyetértettek.  
 

Napirend tárgyalása: 
 

1. Attya puszta út felújítása  
      Előadó: Burghardt Ferenc   polgármester   

 
Burghardt Ferenc   polgármester szóbeli előterjesztésben tájékoztatta a 
képviselőket, hogy a július 11-i ülésen napirend keretében tárgyaltáka az Attya 
puszta-i út felújítását. Arra vonatkozóan, hogy a teljes felújításra vagy csak 
kátyuzásra kerüljön sor – szavazategyenlőség  miatt – nem sikerült dönteni. 
Most ismételten napirendre tűzték a kérdés eldöntését. Kérte a képviselőket a 
véleménynyilvánításra, szavazásra.   
 
Englertné Baranyai Krisztina képviselő: Az út kátyuzását támogatja.  
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Burghardt Ferenc polgármester kérte a képviselőket a kátyuzásra vonatkozó 
árajánlatról történő szavazásra:  
 

Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül    – az alábbi határozatot hozta: 
   53/2012. (VII.17.)    KT határozat 

Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete az 
Attya pusztai út kátyuzással történő javítását határozza el. 
Az Unio-Aszfalt Kft (Nagykálló Rózsa u. 11.) árajánlatát 
fogadja el a munkák elvégzésére, 3850 Ft/m2 egységáron.  
Felkéri a képviselő-testület a  polgármestert, hogy a 
munkákat rendelje meg, a vállalkozási szerződés aláírására 
felhatalmazza. Határidő: 2012. július 31. 
Felelős: polgármester  
 
 

2.) Pályázati kiírás óvodavezetői állásra   
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 
 
Burghardt Ferenc  polgármester   tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
2012.május 30-i döntés, valamint a mai együttes ülésen elfogadott társulási 
megállapodás és alapító okirat  értelmében, - mely szerint a Mesevár  óvoda 
szeptember 1-től a Kastély Oktatási Központból kiválva önállóan működő  
intézmény lesz, társulási fenntartásban,  szükségessé vált az 
intézményvezetői megbízás. Két lehetőség közül választhat a képviselő-
testület, vagy maximum 1 évre a szervezési feladatok ellátására nyilvános 
pályázat kiírása nélkül helyettesi megbízást ad, vagy nyilvános pályázatot ír ki.  
A pályázati kiírást az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint a 
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján 
(közigállás) is meg kell jelentetni, valamint a település honlapján.  Nyilvános 
pályázat kiírását támogatja.  
 
Pápakovácsi     község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül    – az alábbi határozatot hozta: 
   54/2012. (VII.17.)    KT határozat 
   Pápakovácsi község  Önkormányzat képviselő-testülete 
   nyilvános  pályázatot ír ki a Mesevár  Német Nemzetiségi 
   Óvoda, Egységes óvoda-Bölcsöde  magasabb vezetői 
   beosztására.  A vezetői beosztás  időtartama 5 év, a 
   pályázónak a jogszabályi feltételekkel kell rendelkezni,  
   egyéb feltételt a testület nem ír elő.  
   Utasítja a képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a pályázat 
   kiírásáról gondoskodjon.  
   Felelős: körjegyző 
   Határidő: 2012. július 20. 
    (pályázati kiírás a jegyzőkönyv melléklete)  
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3.) Árajánlat, megbízási szerződés jóváhagyása   
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 
 
Burghardt Ferenc polgármester:  Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
korábbi döntéseiknek megfelelően elkészült a vállalkozási szerződés, valamint  
a megbízási szerződés az óvoda fűtéskorszerűsítésére vonatkozó pályázat 
kidolgozására, a pályázati kiírás megjelenésekor a pályázat benyújtására, 
illetve a pályázathoz szükséges Audit (feltáró vizsgálat) elkészítésére. A 
szerződés melléklete a pályázattal kapcsolatos költségekre vonatkozó 
árajánlat. Javasolja a szerződések jóváhagyását, mivel a pályázat 
benyújtásáról már korábban döntöttek.  
Az előzetes döntésekre azért van szükség – mivel a pályázat benyújtási 
határideje még nem jelent meg – mert a pályázat kiírásakor rövid az idő a 
szükséges adatok beszerzésére.  
 
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:  
  55/2012. (VII.17.) KT határozat 
 Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete a Plexpert 
 Pojekttanácsadó Kft-t (Kistokaj, Szemere út. 8.) bízza meg a KEOP-2011-
 4.2.0-A kódszámú „Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése 
 megújuló energiaforrásokkal” c. pályázat összeállítására és benyújtására, 
 valamint a pályázathoz szükséges Audit (feltáró vizsgálat) elkészítésére. A 
 határozat mellékletét képező megbízási szerződést, vállalkozási szerződést, 
 valamint a mellékelt árajánlatot a tervezet szerint jóváhagyja. 
 Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a szerződéseket 
 aláírja.  
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2012. július 31.  
 

5.) Mesevár  Német Nemzetiségi Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde 
vezetőjének vezetői megbízás meghosszabbítása.  

    Előadó: Burghardt Ferenc polgármester 
 
Burghardt Ferenc   polgármester szóbeli előterjesztésben tájékoztatta a 
képviselő-testületet, hogy a Mesevár  Német Nemzetiségi Óvoda, Egységes 
óvoda-bölcsöde magasabb vezetői állására a pályázatot kiírták, a pályázati 
határidő augusztus 22-én jár le. Azonban a törzsadattári bejegyzéshez 
szükséges, hogy a szeptember 1-től érvényes   intézményvezetői megbízás  is 
feltüntetésre kerüljön.  Ezért szükséges, hogy a képviselő-testület döntsön 
arról, hogy  a pályázatok elbírálásági a jelenlegi vezetőt vezetői megbízását 
meghosszabbítja. A pályázatok elbírálását követően a változást a törzsadattári 
bejegyzésen is módosítják.  
 
Pápakovácsi    község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta: 
   56/2012. (VII.17.)     KT határozat 

Pápakovácsi     község Önkormányzat képviselő-testülete a 
pápakovácsi Mesevár  Német Nemzetiségi Óvoda,  
Egységes Óvoda-Bölcsöde (Pápakovácsi  Fő utca 20.) 
jelenlegi vezetőjének – Vilmanné Placskó Erika – vezetői 
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megbízását a magasabb vezetői feladatok ellátására kiírt 
pályázat elbírálásáig meghosszabbítja.  
 

 
A döntést  követően a polgármester a testület nyilvános  ülését 20.30 órakor 
bezárta.    

 
 

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

 

      


