
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

 

Szám: 1/1- 1/2009. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. január 27-i rendkívüli 

ülésén, a Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

 

Jelen vannak: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

Bocskay László, Harangozó Zsigmond, dr. Kontrát Károly, Unger Tamás, dr. 

Hermann István, Máté István, Császár Endre, Mészáros István, Zsegraics 

Gyula, Gőgös Zoltán, Kövér József, Grőber Attila, Szirbek Rita, Kovács 

József, Takács Pál képviselők, 17 fő. 

  

  Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

  Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

  Németh Tamás műszaki osztályvezető 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

  Városi TV munkatársai 

 a Napló c. újság munkatársa 

 Balláné Pákai Csilla, Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezetők 

 

 

Távolmaradását bejelentette: Pingiczer Sándor, dr. Németh Márta, Kelemen Ferenc 

képviselő. 

 

A testület ülésére később érkezett Venczel Csaba, dr. Péntek Árpád és dr. Vörös Ibolya 

képviselők. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Köszönti a megjelenteket. A testület ülését 9.00 órakor megnyitja.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, 17 fő képviselő jelen van.  
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Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról. 

 

 

A Képviselőtestület 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

1/2009. (I.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. január 

27-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg. 

 

1. Személyi ügy 

Aljegyző állásra érkezett pályázat elbírálása 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

2. Pápai Hús 1913 Kft. hitelszerződésével kapcsolatos döntés  

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   

3. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék 

Kezelési Önkormányzati Társulás pályázatával kapcsolatos 

döntés 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Németh Tamás osztályvezető 

 

4. Vegyes ügyek 

 

 

A testület ülésére Dr. Péntek Árpád képviselő megérkezett, jelen van 18 fő képviselő. 

 

 

 

1. Személyi ügy 

   Aljegyző állásra érkezett pályázat elbírálása 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a Képviselőtestület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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2/2009. (I.27.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az aljegyzői 

állásra érkezett, dr. Ladányi Zsigmond által benyújtott pályázatot – 

az előterjesztésben foglaltakat figyelembe véve – elutasítja. 
 

 Utasítja a polgármestert, hogy a pályázót a képviselőtestület 

döntéséről értesítse. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős:   dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 

36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a 23/2003. (II.20.) kt. sz. 

határozatban foglalt feltételekkel – pályázatot ír ki az aljegyzői 

munkakör betöltésére. 
 

 Utasítja a polgármestert a pályázat kiírásával kapcsolatban a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős:   dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

3. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 

Önkormányzati Társulás pályázatával kapcsolatos döntés 

  Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

     Németh Tamás osztályvezető 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a Képviselőtestület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

3/2009. (I.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy az 

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 

Önkormányzati Társulás, a Társulás működési területén található 

felhagyott, illetve bezárásra kerülő lakossági kommunális 

hulladéklerakók rekultivációjára a Környezet és Energia Operatív 

Program KEOP-2.3.0. számú, „Települési szilárdhulladék lerakókat 

érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” elnevezésű 

intézkedésére pályázatot nyújtson be. 
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A Társulási Tanács határozatával összhangban vállalja a településre jutó 

önrész biztosítását, melynek fedezetét költségvetésében szerepelteti, az 

alábbi ütemezés szerint: 

 

 

 A befizetési kötelezettség 

teljesítésének időpontja 

Felhalmozás Működés Összesen 

I. forduló megvalósítása 

a I. részlet (esedékes: 

2009. március 31.) 

3 476 800,- Ft 1 012 300,

- Ft 

4 489 100,

- Ft 

b II. részlet (esedékes: 

2010. március 31.) 

1 840 500,- Ft 404 000,- 

Ft 

2 244 500,

- Ft 

II. forduló megvalósítása 

c III. részlet (esedékes: 

2011. június 30.) 

2 244 500,- Ft 2 244 500,

- Ft 

4 489 000,

- Ft 

d Összesen (d. = a. + b. 

+ c.) 

7 561 800,-Ft 3 660 800,

-Ft 

11 222600

,-Ft 

 

Az Önkormányzat támogatja a tagok önerő biztosítási kötelezettségét 

csökkentő pályázati lehetőségek igénybevételét. 

 

A képviselőtestület utasítja a polgármestert a pályázathoz szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

               Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

               Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Vállalkozási és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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4/2009. (I.27.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

112/2008. (IX.25.) határozat, a 146/2008. (XII.18.) 

határozat 3. pontjára, valamint a 147,149,152, 153/2008. 

(XII.18.) határozatok végrehajtására adott jelentéseket 

elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

106/2006. (VII.6.) határozat végrehajtására adott jelentést 

elfogadja, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a 

Pápai Termálvízhasznosító Zrt-vel kapcsolatos, külső 

tőkebevonásra vonatkozó tárgyalások lefolytatására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

             Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

58/2008. (IV.23.) határozat végrehajtására adott jelentést 

elfogadja, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a 

belváros rehabilitációjával összefüggésben a felekezetekkel 

tárgyalások folytatására és együttműködési megállapodás 

előkészítésére, valamint a pályázat összeállításához, 

továbbá nyertes pályázat esetén az önrész biztosításához 

forrás kiegészítésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

A testület ülésére Venczel Csaba képviselő megérkezett, jelen van 19 fő képviselő. 

 

 

4. Vegyes ügyek 

 

a) Óvodai és általános iskolai beíratások időpontjának meghatározása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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5/2009. (I.27.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

2009/2010. tanévre a tanköteles korú gyermekek általános 

iskolákba történő beíratásának időpontját – a közoktatásról 

szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény 66. 

§ (9) bekezdésében foglaltak alapján – az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

2009. április 28-án 8-18 óráig, 

2009. április 29-én 8-17 óráig. 

 

Utasítja a Jegyzőt, valamint a közoktatási intézmények 

vezetőit, hogy a beiratkozás idejének közzétételéről a 

11/1994.(VI.8.) MKM. rendelet 16. § (1) bekezdésében 

foglaltak szerint gondoskodjanak. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester  

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

  Intézményvezetők 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. 

tv. 102. § (2) bek. a./ pontjában foglaltak, valamint a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többször 

módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM rend. 15. § (2) 

bekezdésében foglaltak alapján a 2009/2010. nevelési évre az 

óvodáskorú gyermekek óvodába történő beíratásának 

időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 

 

  2009. május 27-én 8-18 óráig, 

  2009. május 28-án 8-17 óráig. 

 

Utasítja a Jegyzőt, és az óvodavezetőket, hogy a beiratkozás 

idejének közzétételéről a helyben szokásos módon 

gondoskodjanak. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző  

 Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

  Intézményvezető, tagóvoda vezetők 
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b)  Az önkormányzat közoktatási esélyegyenlőségi programja és intézkedési 

terve jóváhagyásával kapcsolatos hatáskör átruházása az Oktatási, 

Kulturális és Vallási Bizottságra 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

6/2009. (I.27.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

közoktatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi 

LXXIX. tv. 105. §-ában foglaltak figyelembe vételével 

felhatalmazza az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottságot, 

hogy átruházott hatáskörben döntsön az önkormányzat 

közoktatási esélyegyenlőségi programja és intézkedési terve 

jóváhagyásáról. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Dr. Hermann István OKVB elnök 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

2. A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy az SZMSZ 

módosítását terjessze a Képviselőtestület elé. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

c)  2009. évi munkaterv jóváhagyása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

7/2009. (I.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2009. évi 

munkatervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bek. b.) 

pontja alapján indítványozza, hogy a 2. és 8. sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg 

a testület. 

 

 

A Képviselőtestület 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül zárt ülést rendelt el.  

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A zárt ülést követően a nyilvános ülésen ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott 

döntését. 

 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 09.30 órakor bezárja.  

 

 

 

 

 

K. m. f.  

 

 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 


