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PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. 
 
Szám: 7-18/2012. 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Pápakovácsi, Döbrönte  Kup, Nóráp  Község Önkormányzat Képviselő-
testületeinek 2012. július 17-én    18.30  órakor megtartott  együttes testületi üléséről 
 
Jelen vannak: Pápakovácsi önkormányzat: (5 fő) 

 Burghardt Ferenc polgármester 
    Englertné Baranyai Krisztina képviselő 
    Lőwinger Zsolt képviselő 
 
            Döbrönte önkormányzat: (5 fő) 
    Cseh Lajos polgármester 
    Müll János alpolgármester 
    Pilterné Keller Katalin képviselő 
    Czibula György képviselő 
    Takács László képviselő 
 
   Kup önkormányzat: (5 fő) 
    Varga Éva Teréz  polgármester 
    Szanyi Pál alpolgármester 
    Burján Tibor képviselő  
    Stubán Zoltán képviselő 
   Gulyás Péter képviselő 
 
   Nóráp Önkormányzat: (5 fő) 
    Stankovics Ferenc polgármester 
    Pintér Sándorné alpolgármester 
    Antalné Ihász Mária képviselő 
    Englert Zoltán  képviselő 
    Molnár József képviselő  
 
 
Tanácskozási joggal részt vett: Kissné Szántó Mária   körjegyző 
                                                      Bóka Istvánné körjegyző 
                                                       
Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelent 
polgármestereket és képviselőket. Megállapította, hogy Pápakovácsi Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 3 fő megjelent, Kup Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 5 fő megjelent, Nóráp Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 5 fő megjelent, Döbrönte Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 5 fő tagjából 5 fő jelen van,   az ülés 
határozatképes, azt megnyitotta. Ezt követően javaslatot tett a napirend 
megállapítására: 
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Napirendi javaslat: 
 
1./ Közoktatási  intézményi társulási megállapodás    
     előadó:Burghardt Ferenc polgármester  
 
A javaslat szerinti napirendet valamennyi képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 

1./ Közoktatási intézményi társulási megállapodás     
     előadó:Burghardt Ferenc polgármester  
 
Burghardt Ferenc polgármester megállapította, hogy  a társulási megállapodás 
tervezetét, valamint a alapító okirat tervezetét a képviselők a meghívóval együtt 
kézhez kapták. Kérte a véleményeket, javasolta az elfogadását. 
 
Cseh Lajos Döbrönte község polgármestere: A megállapodás II. fejezet 5. 
pontjában szereplő, a határidőre nem fizető önkormányzatokkal szemben 
alkalmazandó azonnali beszedési megbízás benyújtása, rossz szájízt ad, kérdése, 
kötelező volt-e ezt a megállapodásban szerepeltetni. 
 
Burghardt Ferenc Pápakovácsi polgármestere: Törvényi előírás, az előző 
megállapodásban is szerepelt. Bízik benne, az eddigi együttműködés alapján is, 
hogy ennek alkalmazására nem kerül sor, pénzügyeiket tárgyalás útján rendezni 
tudják.  
 
Először a társulási megállapodásra vonatkozóan kérte a képviselő-testületek 
szavazatát :  
 

Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 3  igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   49/2012. (VII.17.)   KT határozat 

Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete  a  
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Pedagógiai 
Szolgáltató Intézet működtetésére vonatkozó társulási 
megállapodást az előterjesztés szerint elfogadja. A 
Közoktatási intézményi társulás a Kastély Oktatási Központ  
Német Nemzetiségi Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai 
Szolgáltató Intézet jogutódja. 
A társulási megállapodás 2012. szeptember  1-én lép 
hatályba, a 2008. évben elfogadott – többször módosított -  
társulási megállapodás e társulási megállapodás 
hatálybalépésével hatályát veszi.  

 
Kup   község Önkormányzat képviselő-testülete 5  igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   34/2012. (VII.17.)   KT határozat 

Kup    község Önkormányzat képviselő-testülete  a  Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és Pedagógiai Szolgáltató 
Intézet működtetésére vonatkozó társulási megállapodást 
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az előterjesztés szerint elfogadja. A Közoktatási intézményi 
társulás a Kastély Oktatási Központ  Német Nemzetiségi 
Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szolgáltató Intézet 
jogutódja. 
A társulási megállapodás 2012. szeptember  1-én lép 
hatályba, a 2008. évben elfogadott – többször módosított -  
társulási megállapodás e társulási megállapodás 
hatálybalépésével hatályát veszi.  
 

 
Nóráp   község Önkormányzat képviselő-testülete 5  igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   16/2012. (VII.17.)   KT határozat 

Nóráp    község Önkormányzat képviselő-testülete  a  
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Pedagógiai 
Szolgáltató Intézet működtetésére vonatkozó társulási 
megállapodást az előterjesztés szerint elfogadja. A 
Közoktatási intézményi társulás a Kastély Oktatási Központ  
Német Nemzetiségi Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai 
Szolgáltató Intézet jogutódja. 
A társulási megállapodás 2012. szeptember  1-én lép 
hatályba, a 2008. évben elfogadott – többször módosított -  
társulási megállapodás e társulási megállapodás 
hatálybalépésével hatályát veszi.  

 
 
Döbrönte    község Önkormányzat képviselő-testülete 5  igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   31/2012. (VII.17.)    KT határozat 

Döbrönte    község Önkormányzat képviselő-testülete  a  
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Pedagógiai 
Szolgáltató Intézet működtetésére vonatkozó társulási 
megállapodást az előterjesztés szerint elfogadja. A 
Közoktatási intézményi társulás a Kastély Oktatási Központ  
Német Nemzetiségi Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai 
Szolgáltató Intézet jogutódja. 
A társulási megállapodás 2012. szeptember  1-én lép 
hatályba, a 2008. évben elfogadott – többször módosított -  
társulási megállapodás e társulási megállapodás 
hatálybalépésével hatályát veszi.  

 
Most pedig az alapító okiratra vonatkozóan kérte a képviselőket szavazásra 
Burghardt Ferenc Pápakovácsi község polgármestere:  
 
Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 3  igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   50/2012. (VII.17.)    KT határozat 

Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete  a  
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Pedagógiai 
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Szolgáltató Intézetre  vonatkozó Alapító okiratot  az 
előterjesztés szerint elfogadja. A Közoktatási intézményi 
társulás a Kastély Oktatási Központ  Német Nemzetiségi 
Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szolgáltató Intézet 
jogutódja. 
Az alapító okirat  2012. szeptember  1-én lép hatályba, a 
2008. évben elfogadott – többször módosított -  alapító 
okirat  ezen alapító okirat  hatálybalépésével hatályát veszi.  

 
Kup   község Önkormányzat képviselő-testülete 5  igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   35/2012. (VII.17.)   KT határozat 

Kup    község Önkormányzat képviselő-testülete  a  Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és Pedagógiai Szolgáltató 
Intézetre  vonatkozó Alapító okiratot  az előterjesztés szerint 
elfogadja. A Közoktatási intézményi társulás a Kastély 
Oktatási Központ  Német Nemzetiségi Általános Iskola, 
Óvoda és Pedagógiai Szolgáltató Intézet jogutódja. 
Az alapító okirat  2012. szeptember  1-én lép hatályba, a 
2008. évben elfogadott – többször módosított -  alapító 
okirat  ezen alapító okirat  hatálybalépésével hatályát veszi.  

 
Nóráp   község Önkormányzat képviselő-testülete 5  igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   17/2012. (VII.17.)    KT határozat 

Nóráp    község Önkormányzat képviselő-testülete  a  
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Pedagógiai 
Szolgáltató Intézetre  vonatkozó Alapító okiratot  az 
előterjesztés szerint elfogadja. A Közoktatási intézményi 
társulás a Kastély Oktatási Központ  Német Nemzetiségi 
Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szolgáltató Intézet 
jogutódja. 
Az alapító okirat  2012. szeptember  1-én lép hatályba, a 
2008. évben elfogadott – többször módosított -  alapító 
okirat  ezen alapító okirat  hatálybalépésével hatályát veszi.  

 
Döbrönte    község Önkormányzat képviselő-testülete 5  igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   32/2012. (VII.17.)   KT határozat 

Döbrönte    község Önkormányzat képviselő-testülete  a  
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Pedagógiai 
Szolgáltató Intézetre  vonatkozó Alapító okiratot  az 
előterjesztés szerint elfogadja. A Közoktatási intézményi 
társulás a Kastély Oktatási Központ  Német Nemzetiségi 
Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szolgáltató Intézet 
jogutódja. 
Az alapító okirat  2012. szeptember  1-én lép hatályba, a 
2008. évben elfogadott – többször módosított -  alapító 
okirat  ezen alapító okirat  hatálybalépésével hatályát veszi.  



 5 

 
 
Az együttes ülésről Kup Önkormányzat képviselő-testülete távozott, mivel az 
óvodai intézményi társulásban nem érintett. 
 
19 órakor megérkezett Ganna község Önkormányzat képviselő-testülete: 
Vesztergom József polgármester, Nagy Ottó alpolgármester, Buthi Ferenc képviselő.  
 
Burghardt Ferenc Pápakovácsi polgármestere köszöntötte Ganna önkormányzat 
képviselő-testületének tagjait, megállapította, hogy az 5 fő képviselőből 3 fő 
megjelent, igy az ülés határoztképes.  
 
Napirend:  
Óvodai intézményi társulás társulási megállapodása és alapító okirata.  
 
Burghardt Ferenc polgármester megállapította, hogy  a társulási megállapodás 
tervezetét, valamint a alapító okirat tervezetét a képviselők a meghívóval együtt 
kézhez kapták. Kérte a véleményeket, javasolta az elfogadását. 
 
Először a társulási megállapodásra vonatkozóan kérte a képviselő-testületek 
szavazatát :  
 

Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 3  igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   51/2012. (VII.17.)    KT határozat 

Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete  a  
Mesevár Német  Nemzetiségi Óvoda, Egységes óvoda-
bölcsöde  működtetésére vonatkozó társulási 
megállapodást az előterjesztés szerint elfogadja.  
A társulási megállapodás 2012. szeptember  1-én lép 
hatályba, a 2008. évben elfogadott – többször módosított -  
társulási megállapodás e társulási megállapodás 
hatálybalépésével hatályát veszi.  

 
Ganna    község Önkormányzat képviselő-testülete 3  igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   33/2012. (VII.17.)    KT határozat 

Ganna     község Önkormányzat képviselő-testülete  a  
Mesevár Német  Nemzetiségi Óvoda, Egységes óvoda-
bölcsöde   működtetésére vonatkozó társulási 
megállapodást az előterjesztés szerint elfogadja.  
A társulási megállapodás 2012. szeptember  1-én lép 
hatályba, a 2008. évben elfogadott – többször módosított -  
társulási megállapodás e társulási megállapodás 
hatálybalépésével hatályát veszi.  
 

Nóráp   község Önkormányzat képviselő-testülete 5  igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   18/2012. (VII.17.)    KT határozat 

Nóráp    község Önkormányzat képviselő-testülete  a  
Mesevár Német  Nemzetiségi Óvoda, Egységes óvoda-
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bölcsöde  működtetésére vonatkozó társulási 
megállapodást az előterjesztés szerint elfogadja.  
A társulási megállapodás 2012. szeptember  1-én lép 
hatályba, a 2008. évben elfogadott – többször módosított -  
társulási megállapodás e társulási megállapodás 
hatálybalépésével hatályát veszi.  

 
 
Döbrönte    község Önkormányzat képviselő-testülete 5  igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   33/2012. (VII.17.)    KT határozat 

Döbrönte    község Önkormányzat képviselő-testülete  a  
Mesevár Német  Nemzetiségi Óvoda, Egységes óvoda-
bölcsöde  működtetésére vonatkozó társulási 
megállapodást az előterjesztés szerint elfogadja. A 
Közoktatási intézményi társulás a Kastély Oktatási Központ  
Német Nemzetiségi Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai 
Szolgáltató Intézet jogutódja. 
A társulási megállapodás 2012. szeptember  1-én lép 
hatályba, a 2008. évben elfogadott – többször módosított -  
társulási megállapodás e társulási megállapodás 
hatálybalépésével hatályát veszi.  

 
Most pedig az alapító okiratra vonatkozóan kérte a képviselőket szavazásra 
Burghardt Ferenc Pápakovácsi község polgármestere:  
 
Pápakovácsi  község Önkormányzat képviselő-testülete 3  igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   52/2012. (VII.17.)    KT határozat 

Pápakovácsi   község Önkormányzat képviselő-testülete  a  
Mesevár Német  Nemzetiségi Óvoda, Egységes óvoda-
bölcsöde  vonatkozó Alapító okiratot  az előterjesztés 
szerint elfogadja.  
Az alapító okirat  2012. szeptember  1-én lép hatályba, a 
2008. évben elfogadott – többször módosított -  alapító 
okirat  ezen alapító okirat  hatálybalépésével hatályát veszi.  

 
Ganna    község Önkormányzat képviselő-testülete 5  igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   34/2012. (VII.17.)   KT határozat 

Ganna    község Önkormányzat képviselő-testülete  a  
Mesevár Német  Nemzetiségi Óvoda, Egységes óvoda-
bölcsöde  vonatkozó Alapító okiratot  az előterjesztés 
szerint elfogadja.  
Az alapító okirat  2012. szeptember  1-én lép hatályba, a 
2008. évben elfogadott – többször módosított -  alapító 
okirat  ezen alapító okirat  hatálybalépésével hatályát veszi.  
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Nóráp   község Önkormányzat képviselő-testülete 5  igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   19/2012. (VII.17.)    KT határozat 

Nóráp    község Önkormányzat képviselő-testülete  a  
Mesevár Német  Nemzetiségi Óvoda, Egységes óvoda-
bölcsöde  vonatkozó Alapító okiratot  az előterjesztés 
szerint elfogadja. 
Az alapító okirat  2012. szeptember  1-én lép hatályba, a 
2008. évben elfogadott – többször módosított -  alapító 
okirat  ezen alapító okirat  hatálybalépésével hatályát veszi.  

 
Döbrönte    község Önkormányzat képviselő-testülete 5  igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
   34/2012. (VII.17.)   KT határozat 

Döbrönte    község Önkormányzat képviselő-testülete  a  
Mesevár Német  Nemzetiségi Óvoda, Egységes óvoda-
bölcsöde  vonatkozó Alapító okiratot  az előterjesztés 
szerint elfogadja.  
Az alapító okirat  2012. szeptember  1-én lép hatályba, a 
2008. évben elfogadott – többször módosított -  alapító 
okirat  ezen alapító okirat  hatálybalépésével hatályát veszi.  

 
 

 
A határozathozatal után  Burghardt Ferenc  polgármester megköszönte a képviselők 
munkáját, az együttes ülést 19.25  órakor bezárta. 
 
 

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


