PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8596 Pápakovácsi Fő utca 19.
Szám:7-2 /2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. február 8-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
Lőwinger Zsolt képviselő (5 fő)
Tanácskozási joggal részt vett: Kissné Szántó Mária körjegyző

Burghardt Ferenc
polgármester köszöntötte a testület tagjait.
Megállapította, hogy az 5 fő képviselőből 5 fő jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta a képviselőknek a napirendet az alábbiak szerint fogadják el:
Napirend:
1.) Engedményezési
megállapodás
Önkormányzatával
2.) Vegyes ügyek

Győr

Megyei

Jogú

Város

Napirend tárgyalása:
2. Engedményezési megállapodás Győr Megyei Jogú Önkormányzatával

Előadó: Burghardt Ferenc polgármester.
Burghardt Ferenc polgármester megállapította, hogy az előterjesztés
anyagát a képviselők a meghívóval együtt kézhez kapták. Mint ismeretes, a
Győr és térségi hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításához szükséges
önrész tekintetében vita alakult ki a társuláson belül, ugyanis a tag
önkormányzatok az alapító okiratban szereplő önrész megfizetését vállalták,
ugyanakkor a beruházás elkészülte után ennek majdnem háromszorosát kérte
a tagoktól a társulás. A beruházáshoz hitelt vett fel a társulás, a visszafizetés
veszélybe került, mert a kistelepülések nem tudják vállalni a magas önrészt.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése vállalta a terhet
vállalni nem tudó kistelepülések önrészen felüli „önrészének” megfizetését, a
részarány fejében. Javasolta a megállapodás elfogadását.
Hozzászólás nem volt.

Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
1/2012. (II.08.) KT határozat
Pápakovácsi község Önkormányzat képviselő-testülete
Pápakovácsi
község Önkormányzata, valamint Győr
Megyei Jogú Város Önkormányzata között (Győr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
tudomásul vételével) a társulási megállapodásban
meghatározott önrészt meghaladó (ön)rész megfizetésének
átengedése tárgyában kötendő megállapodást a tervezet
szerint elfogadja. Az átengedett önrész mértéke: 3.632.626.
Ft, a hozzá tartozó támogatási részarány 7.165.955 Ft.
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a
megállapodást aláírja, valamint a jegyzőt a megállapodás
ellenjegyzésére.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a
megállapodást a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Településfejlesztési Főosztálya részére küldje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 10.
(Megállapodás a jegyzőkönyv melléklete)
2.) Vegyes ügyek

a.) Társulások 2012. évi költségvetési javaslata
Burghardt Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a
Kastély Oktatási Központ 2012. évi költségvetésének, illetve a
Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének együttes ülésen történő
tárgyalására – a kiküldött meghívó és előterjesztések alapján – 2012.
február 9-én kerül sor. A Kastély Oktatási Központ költségvetési javaslatát
ma délután tárgyalták a társuláshoz tartozó önkormányzatok
polgármesterei. Támogatásként a 2011. évi összeget tudják biztosítani.
Ennek alapján készült el a javaslat, a különbözetet – az előző évekhez
hasonlóan – Pápakovácsi biztosítaná. Javasolja a tervezet testület általi
támogatását. Megjegyezte, hogy az előző évinél így is kevesebb
támogatást kell biztosítani, az elmúlt évben sok volt a rendkívüli kiadást
(jubileumi jutalmak, felmentési költségek) .
Vilman Csaba alpolgármester: Megkérdezte, hogy a Mesevár Óvoda
költségvetésében terveztek-e túlóradíjat, mivel már eddig is jelentkezett
túlóra, hisz januárban 1 fővel kevesebb óvónő volt.
Megkérdezte, hogy a körjegyzőség költségvetésében miből keletkezett a
pénzmaradvány összege?
Burghardt Ferenc polgármester: A támogatás biztosítása során
Pápakovácsi eddig is biztosította az iskola működéséhez szükséges
fedezetet, már a költségvetés elfogadásakor magasabb hozzájárulást
állapítottak meg, így inkasszóval nem is élhettek volna. Véleménye szerint mivel ez az utolsó év, amikor közösen kell dönteni az iskola
költségvetéséről,- ne változtassanak.
Az óvodánál túlóra nem került tervezésre, jelenleg van fedezet a túlóra

kifizetésére. Ha év közben – bérfedezet hiányában – hiány keletkezik,
akkor tárgyalnak róla, módosítanak.
Kissné Szántó Mária körjegyző: A körjegyzőség pénzmaradványa
részben szülés miatt fizetés nélküli szabadságon lévő dolgozó béréből,
részben dologi kiadások megtakarításából keletkezett.
b.) Ingatlanértékesítés
Előadó: Burghardt Ferenc polgármester
Burghardt Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésben tájékoztatta a
képviselőket, hogy – mint már előzetesen egyeztettek róla – a Bakonyerdő
Zrt-től megvásárol 151 hrsz-ú ingatlanból helyi vállalkozó szeretne
vásárolni 2000 m2 területet, a meglévő telepe kiegészítésére.
A vállalkozó nagyon sok társadalmi munkát végzett eddig is a községben,
gépi munkát biztosított ingyenesen. Ezért javasolja, hogy a területet a
vásárolt értéken, 400 ft/m2-ért értékesítsék részére. A területre az
önkormányzatnak nincs szükséges, rendezése csak terhet jelentene az
önkormányzatnak. Korábban ezen részt szeméttelepként használták a
községben, sajnos még ma is nagyon sokan szállítanak ide hulladékot. A
vállalkozó bekerítené a területet, ezzel ezen gond is megszűnne.
A képviselők a javaslattal egyetértettek.
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
2/2012. (II.8.) KT határozat
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza, hogy a Pápakovácsi 151 hrsz-u területből
2000 m2 területet 400 ft/m2 áron értékesít Nagy Szabolcs helyi vállalkozó részére.
A terület megosztási költségei, valamint az adásvétel
költsége vevőt terheli.
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert,
hogy a vállalkozóval az adásvétel lebonyolításáról
tárgyalást kezdeményezzen.
Felelős: polgármester.
Burghardt Ferenc polgármester: Az előző ponthoz kapcsolódóan elmondta,
hogy a megvásárolt terület megközelítéséhez szükséges, hogy Varga Sándor
Ilona utca 2. sz. alatti lakostól területet vásároljanak. Felhatalmazást kér, hogy
tárgyaljon az adásvételről, a megvásárolandó terület nagyságáról, vételárról. A
döntést a testület az adásvétel vonatkozásában a fenti adatok ismeretében
hozza meg.

Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
3/2012. (II.8.) KT határozat
Pápakovácsi
Önkormányzat
képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy Varga Sándor
Pápakovácsi Ilona utca 2. sz. alatti lakossal tárgyalást

kezdeményezzen
a
megvásárolandó
terület
tárgyában.
A vételi szándékát a képviselős-testület a tárgyalást
követően határozza el.
Felelős: polgármester.
Határidő: 2012. április 30.

c.) Pályázati lehetőségről tájékoztató
Előadó: Vilman Csaba alpolgármester
Vilman Csaba alpolgármester: Előreláthatólag márciusban jelenik meg a
pályázati kiírás helyi hő- és villamosenergia kiváltása megújuló energiával
címmel.
A pályázat 85 %-ban támogatott, 15 % az önrész összege. Napelemes és
pelletes kazánra vonatkozik a pályázat.
Javaslata, hogy az óvoda vonatkozásában – a pályázati kiírás pontos
ismeretében – nyújtsanak be pályázatot, mindkét fűtési lehetőségre
vonatkozóan. Előzetes tájékozódása szerint 18-19 millió ft lenne az
összköltség, egyszerűsített közbeszerzéssel, ingyenes pályázatírással
lehetne pályázni. Utófinanszírozott, de a pályázatíró vállalná az önrész
megelőlegezését, mely kb. 2,7 millió ft lenne. Minimális saját költsége van.
Felhatalmazást kér a testülettől, ha a pályázati kiírás megjelenik, a
pályázatíró részére adatokat szolgáltathasson, illetve kapcsolatot tartson a
pályázatíróval.
Pápakovácsi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
4/2012. (II.8.) KT határozat
Pápakovácsi
Önkormányzat
képviselő-testülete
felhatalmazza Vilman Csaba alpolgármestert, hogy a
helyi hő- és villamosenergia kiváltása megújuló
energiával pályázathoz adatokat szolgáltasson a
pályázatíró részére előzetes felméréshez.
A pályázati kiírást követően a képviselő-testület dönt
a pályázat benyújtásáról, feltételeiről.
A képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a
testületet tájékoztassa az információkról.
Felelős: alpolgármester.
d.) Tájékoztatás
Előadó: Englertné Baranyai Krisztina képviselő
Englertné Baranyai Krisztina képviselő elmondta, hogy a katolikus egyház
a tulajdonában lévő Pápakovácsi Fő utca 25. sz. alatti családi házat
közösségi házzá kívánja alakítani. Ehhez kéri az önkormányzat
támogatását, akár információval pl. pályázati lehetőségekről, vagy egyéb
módon. Mindennemű támogatást szívesen fogadnak.
Burghardt Ferenc polgármester: Ígéretet tett, hogy az önkormányzat
támogatja az ötletet és a megvalósítást is

Több napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester a testület nyilvános ülését
19.00 órakor bezárta, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

k.m.f.

Burghardt Ferenc
polgármester

Kissné Sz. Mária
körjegyző

Vilman Csaba
alpolgármester

