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Szám: 1/ 1 - 9/2008. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. február 26-i ülésén, a 

Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

Dr. Péntek Árpád, Dr. Vörös Ibolya, Bocskay László, Harangozó Zsigmond, 

dr. Kontrát Károly, Venczel Csaba, Unger Tamás, dr. Hermann István, Máté 

István, Császár Endre, Mészáros István, Zsegraics Gyula, dr. Németh Márta, 

Pingiczer Sándor, Kövér József, Grőber Attila, Kelemen Ferenc, Szirbek Rita, 

Kovács József, Takács Pál képviselők, 22 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 

  intézményvezetők a jelenléti ív szerint 

  Városi TV munkatársai 

 a Napló c. újság munkatársa 

 Bognárné Som Andrea, Balláné Pákai Csilla jegyzőkönyvvezetők 

 

 

Távolmaradását bejelentette: Gőgös Zoltán képviselő. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Köszönti a megjelenteket. A testület ülését 8.00 órakor megnyitja.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, 22 fő képviselő jelen van.  

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról, azzal a 

kiegészítéssel, hogy az ülés megkezdése előtt kiosztott 29. és 30. sorszámú előterjesztéseket a 

vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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11/2009. (II.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. február 

26-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Személyi ügy 

Kitüntető díjak adományozására vonatkozó javaslatok 

elbírálása (zárt ülés) 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2008. évi 

költségvetéséről szóló, többször módosított 4/2008. (II.28.) 

rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Menyhárt László osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális, valamint gyermekjóléti ellátásokért fizetendő 

intézményi térítési díjak megállapításáról szóló, többször 

módosított 2/2005. (II.25.) rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Benecz Rita osztályvezető 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel 

kapcsolatos eljárási szabályokról szóló, módosított 9/2008. 

(VI. 5.)  rendelet módosításáról 

 Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

      Benecz Rita osztályvezető 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2009. 

évi költségvetéséről 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Menyhárt László osztályvezető 

 

6. Beszámoló Pápa Város Önkormányzata Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltóságának tevékenységéről 

 Előadó:  Németh Tamás tű. alezredes parancsnok 

 

7. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 

külkapcsolatainak 2008. évi alakulásáról és a 2009. évre 

tervezett programokról 

 Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

8. Vegyes ügyek 
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Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

a/ pontja alapján bejelenti, hogy az 1. sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülésen kerül 

sor. 

Zárt ülést rendel el.  

 

A zárt ülést követően a Képviselőtestület 8,20 órakor nyilvános ülésen folytatja munkáját. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A nyilvános ülésen tájékoztatja a jelenlévőket a Képviselőtestület zárt ülésen hozott 

döntéseiről a kitüntető díjak adományázásával kapcsolatosan. 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. (…) rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló, 

többször módosított 4/2008. (II.28.) rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Menyhárt László osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői, a jelenléti ív 

szerint. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja, a Pénzügyi, a Vállalkozási és Gazdasági, valamint a 

Településfejlesztési és Ellátási Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

 

1/2009. (II. 26.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló, többször 

módosított 4/2008. (II.28.) rendelet módosításáról szóló, fenti 

számú rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
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3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. (…) rendelet-

tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint gyermekjóléti 

ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak megállapításáról szóló, 

többször módosított 2/2005. (II.25.) rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Benecz Rita osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Csöréné Pőr Eszter, Pápa Város Önkormányzatának 

Egyesített Szociális Intézménye vezetője. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja, a Pénzügyi, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

2/2009. (II. 26.)  rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális, valamint gyermekjóléti 

ellátásokért fizetendő intézményi díjak megállapításáról szóló, 

többször módosított 2/2005. (II. 25.) rendelet módosításáról 

szóló fenti számú rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. (…) rendelet-

tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló, módosított 

9/2008. (VI. 5.)  rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Benecz Rita osztályvezető 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra, az 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

Dr. Németh Márta képviselő 

Megkérdezi az intézményvezetőt, hogy a rendeletben meghatározott új feladat 

megvalósításához adottak-e a költségvetés tervezetében a személyi és anyagi feltételek? 
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Csöréné Pőr Eszter intézményvezető 

A feladat ellátását a törvény a családsegítő szolgálathoz rendeli, amelyre valóban fel kell 

készülni szakmailag, valamint a tárgyi és személyi feltételek szempontjából is. Elmondja, 

2008. augusztus óta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül 12 fő áll 

rendelkezésre, továbbá szakmai irányítóként a Gondozási Központ vezetője. Az utóbbi 

hónapokban növekedett a problémás esetek száma, ezért az, hogy a feladat ellátásához 

mekkora létszám lesz szükséges, a közeljövőben dől el. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

3/2009. (II.26.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló, 9/2008. 

(VI.5.) rendelet módosításáról szóló, fenti számú rendeletét az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2008. (…) rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Menyhárt László osztályvezető 
 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a jelenléti ív 

szerint, továbbá Borsodiné Kisfaludy Katalin könyvvizsgáló. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 

rendelet-tervezetet egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. Az Oktatási, Kulturális és Vallási 

Bizottság a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 

elfogadásra javasolja. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a rendelet-tervezetet 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. A 

Településfejlesztési és Ellátási Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. A Vállalkozási és Gazdasági Bizottság a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. Az Ifjúsági és Sport 

Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban a szükséges egyeztetések megtörténtek. 
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Az önállóan gazdálkodó intézmények vezetői a költségvetési javaslatot elfogadják. 

A Pedagógusok Szakszervezetének képviselője a költségvetés tervezetének közoktatási 

ágazatra vonatozó rendelkezéseit elfogadja. Kéri, hogy amennyiben a költségvetés lehetővé 

teszi, úgy az ún. adható juttatások biztosítása kerüljön újra tárgyalásra. 

A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének képviselője a költségvetés tervezetét 

az ágazatot érintően elfogadja. 

A Köztisztviselők és Közalkalmazottak Demokratikus Szakszervezete képviselője a 

költségvetés tervezetét a munkavállalókat érintően tudomásul veszi. 

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete képviselője a költségvetés 

tervezetének a közművelődési ágazatra vonatkozó rendelkezéseit elfogadja. 

Az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezete képviselője a költségvetés tervezetét 

az ágazatot érintően elfogadja. 

 

Ezt követően ismerteti a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat.  

 

Grőber Attila képviselő 

Kérdése, hogy a kiadási előirányzatok között a Lombard-Pápa FC-nél szereplő 44 500 eFt-os 

támogatási összeg már megelőlegezi a csapatnak az NB I-be való feljutását? Tudomása 

szerint a másodosztályú futballcsapat támogatási összege ennél kevesebb. 

A rendelet-tervezet szöveges részében a fejlesztési célú kiadások között szerepel a 

vállalkozások pályázati támogatása, valamint a Pápai Hús 1913 Kft. törzsbetétje is. Úgy 

emlékszik ezek közül a testület csak az egyiket támogatta. 

Az önkormányzat kötvénykibocsátásból származó bevételeiből tervezett maradványának 

összege 258.496 eFt, az önrészek és pályázaton elnyert támogatások kiegészítése esetén. Az 

elmúlt években többször is felmerültek azok a beavatkozási pontok, amelyek a város 

fejlesztésében fontos szerepet játszanak. Megkérdezi dr. Kovács Zoltán polgármestertől, 

milyen lehetőséget lát a fejlesztések megvalósítására, amennyiben az önkormányzatnak 2012-

ben meg kell kezdenie a törlesztést? Lenne-e lehetőség arra, hogy ne csak 2-3 beavatkozási 

pont valósuljon meg, hanem a többi is. Tudomása szerint a felvett összeg nagy részét már 

felhasználták.  

 

Dr. Németh Márta képviselő 

Elmondja, az elmúlt években több intézmény összevonására is sor került. A jelenlegi 

költségvetési rendelet-tervezet indoklásában további intézményi létszám és feladat elhelyezési 

racionalizáció szerepel. Kérdése, mely intézmények jöhetnek szóba? A 2 millió Ft-os 

intézményi önerő támogatással kapcsolatban ki dönt, illetve hogyan juthatnak ehhez hozzá az 

intézmények? A rendelet-tervezet szöveges részében a 2009. évi tervezett közvetett támogatás 

összegénél a rendeletben jóval kevesebb bevételi előirányzat szerepel a helyi adók 

vonatkozásában. Az előterjesztésben a helyesbített előírás tervezett összege a 

magánszemélyek kommunális adója esetében 15.000 eFt, a rendeletben azonban már csak 1 

millió Ft szerepel. Megkérdezi, ez a különbözet behajthatatlan-e? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A kérdésekre válaszolva elmondja, a Lombard-Pápa FC esetében a szerződésnek megfelelően 

állapították meg a költségeket, amennyiben nem jut fel a csapat felsőbb osztályba, a teljes 

összeget nem kapják meg, így a fennmaradó összeg tartalékolható, vagy egyéb feladatra 

felhasználható. 

A kötvénykibocsátással kapcsolatban meglátása szerint jelenleg nem lehet megmondani, hogy 

2012 körül milyen lesz az ország, az államháztartás és a helyi önkormányzatok helyzete. A 

pályázati összegekből a nagy volumenű fejlesztéseket előreláthatólag 2011-ig befejezik. 



 7 

2012-től az évi 194 millió Ft-os törlesztés mellett reális esélyt lát egyéb fejlesztés 

megvalósítására is. Az eddigi tapasztalatok alapján az önkormányzat életében a nagy 

feladatok megvalósítása után kisebb feladatok következnek, majd ismételten nagyobb 

fejlesztések megvalósítása készíthető elő. Az utóbbi 10 évben volt egy nagyobb 

csatornafejlesztés, majd kisebb fejlesztések következtek. Jelenleg előttünk áll az elnyert 

európai uniós program keretében a város-rehabilitációs program, a Munkácsy Mihály 

Általános Iskola, a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola felújításának megvalósítása. Vélhetően 

a világ és az önkormányzatok gazdasági helyzete - az állami támogatások, helyi források által 

– javulóban lesz 2012-től. 

A kommunális adóval kapcsolatban elmondja, az előterjesztésben szereplő összeg az összes 

nyilvántartott hátralék összege. A tavalyi évben 650.000 Ft-ot sikerült behajtani. A 

felhalmozott hátralék nagy része egy idő után valószínűleg behajthatatlan lesz, mivel az 

adósok nem rendelkeznek lefoglalható vagyontárggyal. 

Az intézményi önerővel kapcsolatban elmondja, az intézmények a rendkívüli pályázati 

fejlesztési kiadásokhoz igényelni tudnak az önkormányzattól fejlesztési forrást.  

A költségvetés minden évben tartalmazza az intézmény racionalizációt. Amennyiben 2009. 

második felében és 2010-ben továbbra is recesszió lesz, az intézményi feladatok között az 

önként vállalt feladatok racionalizálására lesz szükség. Gyenesei István miniszter 

tájékoztatása szerint 2009-ben oldani fognak a létszámkötöttségeken, átmeneti megoldásként 

azonban a feladat ellátásának színvonalát nem biztos, hogy minden esetben maradéktalanul 

tudják majd teljesíteni. Megjegyzi, jelenleg konkrét intézmény bezárására és összevonására 

nem tettek indítványt. 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Grőber Attila képviselő kérdésére válaszolva elmondja, az előterjesztésben az önkormányzat 

előző évi kötvénykibocsátásból származó maradvány terhére meghatározott feladatoknál a 

Pápai Hús 1913 Kft. törzsbetétjéről és a vállalkozások pályázati támogatásáról is döntött a 

Képviselőtestület. A Pápai Hús 1913 Kft. törzsbetétje két részletben került befizetésre, a 

tavalyi évben került sor 25 millió Ft, az idei évben pedig a fennmaradó 25 millió Ft 

befizetésére. A vállalkozások pályázati támogatásának feltételrendszerét a testület a 

decemberi ülésén hagyta jóvá. 

Dr. Németh Márta képviselő asszony kérdésére válaszolva elmondja, a 2 millió Ft-os 

intézményi önerő támogatással kapcsolatban a rendelet a polgármestert hatalmazza fel a 

pályázatok benyújtása érdekében a gyors döntéshozatalra. 

A helyi adókkal kapcsolatban elmondja, a kommunális adó megszüntetésére elsősorban a 

lakosságra eső terhek csökkentése miatt került sor. A megszüntetés után azonban minden 

évben kisebb mértékben tudják érvényesíteni a behajtásokat. 

Az előírás és a tervezett, helyesbített előírás közötti különbözetet a kedvezmények adják ki. A 

közvetett támogatásokról a testületnek az előírások szerint egy bemutatást kell készíteni. A 

közvetett támogatásokról szóló táblázatot tartalmazza a rendelet, ezek között szerepel még az 

étkezési díjak meg nem fizetett része, ami tárgyévben 50.400 eFt-ot tesz ki, így együttesen a 

költésvetés 126 millió Ft-os közvetett támogatással számol. Az ehhez viszonyított 

adóbevételeknél figyelembe vették a vállalkozások és az adófizető állampolgárok fizetési 

morálját, illetve azokat a kintlévőségeket, amelyek előírásként ugyan szerepelnek, de már 

esetleg egy felszámolás alatt álló cég tartozását jelentik.  

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Meglátása szerint a költségvetési rendelet-tervezet a szociális ellátások tekintetében 

tartalmazza a szociális igények fedezetét. Az elmúlt évben is sikerült ezeket az igényeket 

kielégíteni. Hozzáteszi, a város és környéke lakói számára széleskörű tevékenység és ellátási 
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forma vehető igénybe ezen a téren. Fontosnak tartja, hogy az intézmények működtetésének 

fedezete szintén rendelkezésre álljon, hiszen ez munkahelymegtartást is jelent. Bízik abban, 

hogy a rendkívül széles körű szociális ellátórendszer működését továbbra is tudják majd 

biztosítani a rendelkezésre álló feltételek mellett. 

Véleménye szerint a gazdasági válság miatt esetlegesen felmerülő többletkiadások a 

céltartalékból fedezhetők. 

 

Mészáros István képviselő 

Elmondja, a rendelet-tervezet alapján látszik, hogy a csökkenő állami támogatás ellenére nem 

kell lemondani a város folyamatos fejlesztéséről. A rendelet-tervezet fedezetet nyújt a már 

megkezdett és előzetesen vállalt kötelezettségek, beruházások befejezésére. A fejlesztések 

között találhatóak életminőséget javító, valamint forgalomszervezést szolgáló fejlesztések is. 

Ebben az évben lehetőség nyílik a Munkácsy Mihály Általános Iskola és több óvoda 

rekonstrukciójára, továbbá társasház-felújításra is szerepel 50 millió Ft a fejlesztési célú 

feladatok előirányzata között. Megemlíti, hogy a felújítási címjegyzék további 74 millió Ft-ot 

fordít a lakások felújítására, amelynek az összege a romló gazdasági helyzet ellenére az 

elmúlt évekhez képest emelkedő. Ezek a beruházások a közterületen megjelenő fejlődésen 

kívül a kapacitások lekötésével javíthatnak a térségben működő kis- és középvállalkozások 

foglalkoztatási helyzetén. Ebben az évben a fejlesztési célú kiadásokra megközelítőleg 2,3 

milliárd Ft fordítható. 

Kéri a Képviselőtestületet a rendelet-tervezet támogatására. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Véleménye szerint a fejlesztési célú feladatok állami támogatás, pályázatokon elnyert 

összegek segítségével valósulnak majd meg. 

Hozzászólását felolvassa, az elmúlt években többször foglalkozott a város közterületeinek 

virágosításával, ezáltal Pápa arculatának esztétikusabbá, szebbé, és komfortosabbá tételével. 

A 2008. évi költségvetés tárgyalásakor erre vonatkozó forrásátcsoportosító javaslatát nem 

szavazták meg a képviselők. Örömmel olvasta, hogy a 2008-ban a virágosítási, faültetési 

programokra elkülönített 6.830,- eFt-os előirányzat összege 2009-ben 11.650,- eFt-ra 

emelkedett. A zöldterületek fejlesztése, a közterületek virágosítása, tudatos gondozása és 

ápolása által színesebbé, szebbé és élhetőbbé válik a város, amely kihat a város 

idegenforgalmi vonzerejének növelésére, másrészt a pápai lakosok számára igényes és 

rendezett települési környezetet nyújt. Hozzáteszi, e programok révén a közcélú, közhasznú 

foglalkoztatásban is újabb lehetőségek nyílhatnak meg.  

2009. januárjában javaslatot nyújtott be az alsóvárosi temető szilárd útburkolat-hálózatának 

továbbépítésére, olyan módon, hogy a 2008-ban megépített utak összeköttetést kapjanak a 

Szabó Ervin utca felőli bejárattal. Örvendetesnek tartja, hogy ezen indítványa támogatásra 

talált a költségvetés összeállítása során.  

A Tókerti városrészben is több fejlesztés, felújítás valósul meg az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv támogatásával, példaként említi a Hatodik utcai járdafelújítást, a Munkácsy 

Mihály Általános Iskola felújítását, a Tókerti Óvoda rekonstrukcióját, az Aradi utcai orvosi 

rendelő felújítását, továbbá az Ötödik utca rekonstrukciójának befejezését. Megjegyzi, az 

Ötödik utca burkolatának idő előtti elhasználódása ellen a végleges megoldást az északi 

elkerülő út megépítése jelentené. 

A civil szervezetek támogatása nominál értékben megőrzi az előző évi szintet. Fenntartja, 

hogy a korábbi évek gyakorlata szerint az összeg felhasználásáról a szakmailag illetékes 

Egészségügyi és Szociális Bizottságnak kellene döntenie. A pápai Polgárőrséggel tavaly 

kötött együttműködési megállapodásnak is köszönhetően az önkormányzat az idei évben 

250.000,- Ft-tal támogatja a civil szervezetet. 
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Megjegyzi, a Pápai Rendőrkapitányság támogatására az idei költségvetésben csak 400.000,- 

Ft szerepel, a tavalyi 500.000,- Ft-os összeggel szemben. Annak ellenére csökkent a 

támogatásukra szánt összeg, hogy 2009. február 9-én Navracsics Tibor, a FIDESZ 

meghatározó politikusa azt állította, hogy Magyarországon romokban a közbiztonság, továbbá 

megjegyezte, hogy a rendőrség hiányos költségvetési támogatásban részesül évről-évre. 

Hozzáteszi, a városban a nyugdíjasok terhére rablásokat elkövető bűnöző elfogása miatt is 

kiemelten fontosnak tartaná a Rendőrség további támogatását.  

Javasolja, hogy a pénzügyi osztályvezető bevonásával nézzék át az előterjesztést, és egyes 

előirányzatok átcsoportosításával a Pápai Rendőrkapitányságnak a tavalyi összeg dupláját, 

azaz 1 Millió Ft-ot biztosítsanak. 

 

Harangozó Zsigmond képviselő 

Grőber Attila képviselő kérdésére elmondja, a Lombard-Pápa FC számára biztosított teljes 

összeget csak a feljutás esetén kaphatja meg a csapat, és ez a működési hozzájárulást jelenti. 

Az önként vállalt feladatok közül a város mindig is fontosnak tartotta a sport támogatását, 

továbbá az ifjúság szellemi képzése mellett az egészség megőrzése érdekében a fizikai képzés 

biztosítását is. További támogatás, hogy a Sportcsarnok használatáért nem fizetnek a kiemelt 

szakosztályok, a műfüves pálya megépítése is nagy segítség. A labdarúgáson kívül egyéb 

szakosztályok támogatására is különítettek el pénzt a költségvetésben. A gazdasági recesszió 

miatt sajnos nem lehetséges ennél nagyobb mértékű támogatás, azonban Pápa a környező 

városok között az élmezőnyben van a sport támogatása szempontjából. 

Szintén pozitívumként említi, hogy évekkel ezelőtt a diáksporttal kapcsolatos gyermekenkénti 

1200 Ft-os támogatás megszüntetésének kompenzálására az önkormányzat elkülönített a 

költségvetésben bizonyos összeget ennek támogatására.  

 

Bocskay László képviselő 

Grőber Attila hozzászólására reagálva elmondja, az Integrált Városfejlesztési Stratégiában 

több mint 40 beavatkozási pontot határoztak meg, amelyek több évre szólnak. A 

városfejlesztési stratégiával kapcsolatos pályázatok benyújtásáról a testület döntött. Ekkor 

csak a részösszegek szerepeltek, ezért tűnhetnek magasnak a költségvetésben szereplő tételek. 

Szirbek Rita képviselő hozzászólására reagálva elmondja, a rendőrség támogatása nem 

önkormányzati, hanem állami feladat. A közbiztonság helyreállítását országosan kell 

megoldani.  

 

Dr. Hermann István képviselő 

Szirbek Rita hozzászólásával kapcsolatban elmondja, szerinte a képviselő asszony túlságosan 

optimista az állami támogatásokkal kapcsolatban. Véleménye szerint a költségvetés 

főösszegeiből nem az optimizmus sugárzik. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, nehezen tud kiigazodni a képviselőkön, mivel Mészáros István képviselő a 

fejlesztéseket sorolta fel, míg dr. Hermann István képviselő szerint komoly problémák 

vannak.  

Igazat ad Mészáros István képviselőnek abban, hogy az állami támogatások az abszolút 

számok alapján valóban csökkentek. Ugyanakkor a város rekonstrukcióján kívül 2,3 milliárd 

fejlesztést tartalmaz a költségvetés. Császár Endre képviselő mondaná, ezt az Európai Unió 

adta, azonban a 2 milliárd Ft-os kötvénykibocsátást a Képviselőtestület szavazta meg a 

fejlesztések önrészének biztosítására. Javasolja a félreérthető mondatok elkerülését, hiszen az 
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önkormányzat költségvetése ennél sokkal cizelláltabb. Bizonyos területeken valóban ki lehet 

mutatni növekedést, másokon pedig csökkenést.  

A képviselők feladata, hogy reálisan tekintsenek a költségvetésre, amely valóban tartalmaz 

fejlesztéseket, de vannak hiányosságok, amelyeket jelenleg nem lehet finanszírozni.  

A kérdése arra vonatkozott, hogy a kötvénykibocsátásból származó 238.496 EFt-ból hogyan 

valósul majd meg a rendeletben felsorolt 41 beavatkozási pont, holott az összeg nagy részéből 

csak néhányat sikerült teljesíteni? Véleménye szerint 3 év nincsen olyan messze, hogy ebben 

az ügyben ne kellene előre gondolkodni. Kérdései a költségvetéssel kapcsolatban a 

tisztánlátást szolgálják. Egy költségvetést rendszerszemléletben kell nézni, amelynek 

hiányosságai és pozitív oldalai egyaránt vannak.  

 

Dr. Kontrát Károly képviselő 

1990. óta nem volt példa arra, hogy ilyen nehéz gazdasági helyzetben kelljen költségvetési 

rendeletet alkotni. A fejlesztéseket nézve azt mondhatjuk, hogy a rendelet egy erős, 

dinamikus, fejlesztéseket tartalmazó javaslat, a jövőbe tekintve azonban aggodalomra lehet 

ok. Megjegyzi, a képviselőknek ebben nagy a felelőssége. Ki kell azonban hangsúlyozni, 

hogy a Képviselőtestület döntése alapján, a Pápai Hús Zrt. megmentésére 50 millió Ft-os 

gazdasági kötelezettséget vállalt az új gazdasági társaságban való részvételre, ezzel is 

támogatva a munkahelyek megtartását. Munkahelymegtartó eszköznek tekinti a vállalkozások 

pályázati támogatására elkülönített 50 millió Ft-ot is. A képviselőknek fontos feladata, hogy 

az önkormányzati kötelező feladatok ellátásán túl a munkahelymegtartásban is részt 

vegyenek. Ebben a bizonytalan gazdasági helyzetben fontosnak tartja egy stabil 

önkormányzati költségvetés támogatását.  

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

A helyi önkormányzat három nagy ellátórendszert működtet a városban, a szociális, az 

egészségügyi és az oktatási rendszert. Mindhárom rendszeren belül vannak kötelező 

feladatok, az önkormányzat ezen kívül mindegyikben vállal önként is feladatokat, például 

középfokú iskolák, kórház működtetése, illetve bentlakásos ellátást nyújtó intézmény 

fenntartása. A kötelező és az önként vállalt feladatokat egyre csökkenő mértékben 

finanszírozza a központi költségvetés. Példaként említi, hogy a várossal közoktatási feladat-

ellátási megállapodást kötött önkormányzatoknak egy Pápára bejáró diák után 2009. évben 

178.877,- Ft-ot kell fizetniük. Hozzáteszi, a 2200 pápai diák után is ennyit kell a városnak 

fizetnie a normatíván felül. Ez a költség nem tartalmazza az oktatás területén szintén önként 

vállalt másik feladat költségeit, nevezetesen a nehéz-légiszállító ezred pápai jelenlétéből 

következő kéttannyelvű oktatás beindításával járó költségeket. Az egészségügyi ágazattal 

kapcsolatban elmondja, a megváltozott finanszírozás következményeként a pápai kórház 

adósságállománya 200-300 millió Ft között van. A szociális ellátások területén évről-évre 

több pénzt kell biztosítania az önkormányzatnak, és magasabb térítési díjat kell fizetniük az 

ellátottaknak is azért, hogy a szolgáltatáshoz a megszokott színvonalon juthassanak hozzá.  

A fejlesztésekkel kapcsolatban elmondja, az államháztartás alrendszerei közül az 

önkormányzatok rendkívül nehéz helyzetben vannak. A pályázati alapokban, operatív 

programokban a jelentős európai uniós forrásokat az önkormányzatok egyre nehezebben 

tudják megszerezni. A 85 %-os támogatás mellett sem tudnak már az önkormányzatok 

pályázatot benyújtani. A 2008-2010. évben benyújtható pályázatokban a színvonalon túl az 

önrész hiánya, illetve megléte döntő jelentőségű lehet a fejlesztési forráshoz jutásban. 

Véleménye szerint az önkormányzat jó ütemben vette fel a 2 milliárd Ft-os 

kötvénykibocsátásból származó bevételt, amiből a város stratégiai fejlődése szempontjából 

fontos beruházások valósulhatnak meg. Felhívja a figyelmet arra, hogy a bíráló bizottságok és 

az irányító hatóságok késlekedése miatt van olyan pályázat, amelynek megvalósítására 
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hátralévő idő nem elegendő. Ilyen például a városrehabilitációs pályázat, amelyet emiatt 

szinte lehetetlen a kiírásnak megfelelően végrehajtani.  

Hangsúlyozza, a város a nehéz-légiszállító ezred pápai jelenlétével a nemzet érdekében vállalt 

és vállal áldozatokat. Egyelőre a folyó kiadásokhoz nem vagy alig kapnak anyagi támogatást. 

A Tarczy Lajos Általános Iskolában folyó oktatás költségei a változó csoportlétszám, a 

kvalifikáltabb munkaerőigény miatt lényegesen magasabbak a többi iskoláénál. Bízik abban, 

hogy ezt az igényt a központi költségvetés majd támogatni fogja. 

Szirbek Rita képviselő hozzászólásával kapcsolatban elmondja, véleménye szerint a város 

gazdasága számára nem az északi elkerülő út megépítése, hanem a Győr-Pápa közötti 83-as út 

megfelelő nyomvonalon és minőségben történő megépítése jelentene támaszt. 

 

Kelemen Ferenc képviselő 

Véleménye szerint az általános gazdasági helyzetet figyelembe véve még nem volt ekkora 

felelőssége az önkormányzatnak és a képviselőknek a költségvetés meghozatalánál. A 

gazdasági helyzetből kifolyólag a város polgárai részéről fokozottabb figyelem fog irányulni 

mind az önkormányzatra, mind a polgármesteri hivatalra, hogy a költségvetésben 

meghatározott összegeket valóban a feladatnak megfelelően használják-e fel. 

A beruházásoknál, a fejlesztéseknél a kivitelezés minőségére az eddigieknél sokkal 

fokozottabban kell odafigyelni. 

 

Dr. Németh Márta képviselő 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, az elmúlt években az oktatás területén több 

fejlesztésnek lehettek tanúi. Mivel Pápa iskolaváros, feltétlenül fontosnak tartja a fejlesztések 

folytatását. Azonban ezen a területen is vannak olyan intézmények, amelyek fejlesztése 

kizárólag a pályázatokon elnyert összegekhez, támogatásokhoz kapcsolódik. 

Ellentmondásosnak tartja, hogy az intézményeket ösztönzik a pályázatokon való részvételre, 

ezzel szemben a közel 11 milliárd Ft-os költségvetésből kizárólag 2 millió Ft áll rendelkezésre 

az intézmények pályázati önerejének támogatásához.  

Az oktatással szemben a kultúra a vesztese ennek a költségvetésnek, hiszen itt sok önként 

vállalt feladat van. A források csökkenése esetén természetesen az önként vállalt feladatok 

száma fog először csökkenni. Egyetért dr. Áldozó Tamás alpolgármesterrel, miszerint az 

önkormányzat nagyon sok területen vállal önként feladatokat. Ezekhez valószínűleg nehezebb 

hozzányúlni, mert szerződéses hátterük van, illetve közvetlenebbül érintik a lakosságot, mint 

a kultúra területén vállalt feladatok. A kultúráról nagy mértékben való lemondás a település 

arculatát jelentősen befolyásolja. 

Örömét fejezi ki, hogy több területen - például a civil szervezetek támogatásánál - viszont 

meg lehetett tartani az önként vállalt feladatok körét. Ebben az esetben az önkormányzat is 

rengeteg energiát fordított arra, hogy minél több civil szervezet alakuljon a város területén, 

megemlíti a Civil Háló Szövetség megalakulását. Véleménye szerint az önként vállalt 

feladatok közötti átcsoportosítással az önkormányzatnak nagyobb szerepet kellene vállalnia a 

civil szervezetek segítésében.  

Javasolja, hogy a költségvetésben az egyéb feladatok között szereplő 5 millió Ft-os 

polgármesteri keretből csoportosítsanak át 3 millió Ft-ot az intézmények pályázati 

támogatására. Ezáltal a város intézményei fejlesztések, rendezvények megvalósítására több 

pályázatot is be tudnának nyújtani.  

Javasolja továbbá, hogy a civil pályázatok támogatásának összegét emeljék fel a 2005. évben 

elfogadott összegre, azaz 2 millió Ft-ra. 

Indítványozza, hogy utalják az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság hatáskörébe a civil 

szervezetek és az egyházak támogatásának felosztását. A bizottság neve is indokolná a 

kollektív bölcsesség alapján is a hatáskörrel való rendelkezést. Egyedül az Ifjúsági és Sport 
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Bizottság rendelkezik hatáskörrel támogatások felosztásáról, ezért úgy gondolja, a hatáskör 

módosítása az önkormányzat életében is bevezetne egy más fajta gondolkodásmódot. 

Szomorúnak tartja, hogy miután a kultúra – mint önként vállalt feladat -  kevesebb támogatást 

kap a költségvetésből, a megyei önkormányzat idén először nem támogatja a város kiemelt 

rendezvényét, a Nemzetközi Játékfesztivált. Az általa erre a célra a megyei közgyűlésben 

javasolt 1 millió Ft nagy segítséget jelentett volna.  

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Ebben a gazdasági helyzetben az emberek érzékenyebben reagálnak bizonyos közéleti 

dolgokra. A nagy beruházások mellett, amelyek hosszútávon kedvezően befolyásolják majd a 

város arculatát, figyelni kellene a kisebb beruházásokra is, amelyek jelentősen javítanák az 

emberek komfortérzetét, hangulatát. 

A város úthálózatával kapcsolatban elmondja, sokakat bosszant az utak minősége, az utakon 

található kátyúk mennyisége. Kérése, amennyiben az útfelújításra szánt 15 millió Ft nem lesz 

elegendő a kátyúk kijavítására, próbálják meg azokat akár a céltartalékból is helyrehozni. 

Vannak olyan útszakaszok, ahol már veszélyes közlekedni. A Somlai utcán forgalomlassításra 

2 millió Ft van elkülönítve, amelyhez célszerűnek tartaná további pályázati lehetőségek 

keresését, tekintettel az ott bekövetkező balesetekre.  

Elmondja, hogy a Meggyes közben - ahol nyolc ingatlan található – már murvás út van, 

azonban jelentős mennyiségű csapadék esetén az autók a házakra fröcskölik a vizet, 

amelyeket így gyakorlatilag hiába újítanak fel. Javasolja, hogy próbálják meg az 

utcafelújítások sorrendjében előre venni az ilyen kisebb volumenű, ám a közhangulatot 

jelentősen javító beruházásokat. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Egy költségvetés meghozatalakor az ideális állapotot az jelentené, ha az állami feladatok 

teljes mértékben finanszírozásra kerülnének. 1990-1993. között a normatívák fedezték az 

állami feladatok közül például az oktatási és a szociális ágazatot. Régebben a személyi 

jövedelemadó 100 %-át átengedték a mai 40 %-kal szemben, amelynek nagy része egyéb 

módon kerül elosztásra az önkormányzatoknál.  

Ideálisnak tartaná, ha a helyi adókból származó bevétel fedezné a fejlesztéseket és az önként 

vállalt feladatokat. Az ideális állapot azonban nagyon eltér az önkormányzat jelenlegi 

helyzetétől. 

Megjegyzi, az állami támogatások összege Pápa esetében nem nőtt. A szociális kiadások 

összege a helyi és a normatív kiadások tekintetében 35 millió Ft-tal több az előző évi 

összegnél.  

Előterjesztőként elmondja, az idei költségvetés az intézmények számára a csökkenő összegek 

ellenére is biztonságot nyújt. Szűkebb az intézmények költségvetése és a felújítási keret is, 

hiszen csak a legszükségesebb felújításokra jut pénz. Bizonyos felújításokat, amelyek 

fontosak lennének egy intézmény működése szempontjából, el kellett halasztani. Hozzáteszi, 

ez nem egyedi eset, hiszen az önkormányzatok többsége hasonló helyzetben van.  

Az intézmény-összevonások és létszámleépítések elkerülése végett inkább csökkentették a 

költségvetési összegeket, a munkahelyek megtartását előnyben részesítve. A cél, hogy 2009-

ben a „természetes fogyáson” kívül csak feladatcsökkenés esetén kerülhet sor 

létszámleépítésre.  

Az önkormányzat feladatköre három részre osztható, az önkormányzati közszolgáltatási 

részre, amely az intézményeket foglalja magába, a településfejlesztési részre, valamint az 

államigazgatási részre. Az államigazgatási rész, azaz a hivatal, a végrehajtó hatalom helyi 

letéteményeseként a jogszabályok alapján végzi a törvényben meghatározott feladatait. A cél, 

hogy a helyi államigazgatásban az ügyfélbarát kiszolgálás jól működjön. 
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Az önkormányzati közszolgáltatások mellett a költségvetésben a fejlesztések valóban 

impozánsak. Amennyiben az állami feladatok támogatása nem haladja meg a 60 %-ot, akkor a 

saját bevételekből kell finanszírozni a fennmaradó 40 %-ot a fejlesztések kárára. Emiatt volt 

szükség a 2 milliárd Ft-os kötvénykibocsátásra. Az Európai Unió fejlesztésekről szóló ciklusa 

2013-ig szól. Ebben az évben megváltozott a pénzügyi allokáció, a regionális fejlesztési 

tanácsok 2011-2012-es pénzeket hoztak előre 2009-re. 2012-től nagyon kevés pályázati forrás 

áll majd rendelkezésre. Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben is több pályázatot hoztak 

előre 2009-2010. évre. 

Hozzáteszi, pályázni csak arra lehet, ami kiírásra kerül. A keleti elkerülő megépítésére, a 

színház épületének felújítására jelenleg nincsen pályázati lehetőség, ezért az Integrált 

Városfejlesztési Stratégiában szereplő pontokra nyújtottak be pályázatokat. Az egyik ilyen 

stratégiai pont az egészségturizmus a Termálfürdő fejlesztésével, gyógyászati centrum 

létrehozásával, valamint a Fő tér, a központi városrész fejlesztését szolgáló turisztika. Fent 

említett pályázatokon sikerült 1,3 milliárd Ft-ot elnyerni. Megköszöni a pályázat 

előkészítésében, benyújtásában való közreműködést, az összefogást, hiszen az önkormányzat 

pályázatai magas pontszámot értek el. A TISZK- rendszer, a Gazdasági Szakképző Iskola 

létrehozása mind azt szolgálja, hogy az oktatási rendszer ne a munkanélküliek számát 

gyarapítsa. A modern oktatásra közel 300 millió Ft-ot sikerült pályázatok útján megszerezni.  

Az egészségügyi ágazattal kapcsolatban elmondja, a város központi bölcsődéje két 

csoportszobával bővül, ezáltal indirekt módon segíti a munkahelyek megtartását, hiszen több 

édesanyának nyílik lehetősége az elhelyezkedésre. A helyi munkaerő fejlesztésbe való 

bevonása szintén a munkahelyek megtartásában segít. Közvetett módon a kicsinek tűnő, 80 

millió Ft-os bölcsőde-felújítás is javíthat a foglalkoztatás helyzetén. Elmondja, a város három 

legrosszabb állapotban lévő óvodája is felújításra kerül ebben az évben. 

A C-17-es program keretében önként vállalt feladat az oktatási ágazatban 60 millió Ft 

többletkiadást jelent. Ez a befektetés indirekt módon, az iparűzési adó, a foglalkozatás 

növekedésével szintén a város javát szolgálja. Ehhez a kiadáshoz alig járul hozzá az állam. 

 

Elmondja, a vállalkozások támogatása szigorú feltételek között történik. A szociális célú 

lakóházak felújítására előirányzott összeg az elmúlt évekhez képest jelenősen emelkedett. 

Ehhez hozzáadódik a költségvetésben a panelfelújításra elkülönített 50 millió Ft, továbbá a 

társasházak és az állam által biztosított további 50-50 millió Ft. Ezáltal a városban az 

önkormányzat támogatásával közel 250 millió Ft-os lakásfelújítás zajlik, ami szintén 

megjelenhet a helyi foglalkoztatásban. A fejlesztések közvetett hatásait is figyelembe kell 

venni a költségvetés tárgyalásakor. 

Dr. Németh Márta képviselő indítványaival kapcsolatban elmondja, nem csak az ISB dönt 

pénzekről, hiszen az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság – amelynek tagja - saját 

hatáskörben dönthet a diákok utazási és lakhatási támogatásáról. Az intézményi pályázatok 

támogatására biztosított 2 millió Ft-os összeg a kisebb pályázatok önrészéhez tud támogatást 

nyújtani. A nagyobb volumenű pályázatokról a Képviselőtestület dönt. Az összeg 3 millió Ft-

tal történő megemelése a nagyobb pályázatokon nem segít. A költségvetést év közben is lehet 

módosítani, szükség esetén az intézményi pályázatok támogatását a polgármesteri keret 

esetleg fel nem használt részéből is ki lehet majd egészíteni, így nem támogatja dr. Németh 

Márta képviselő erre irányuló, valamint hatáskör átruházásra vonatkozó módosító indítványát 

sem. 

Szirbek Rita képviselő módosító indítványára reagálva elmondja, a rendőrség ebben az évben 

ekkora összegű támogatást kért. Hozzáteszi, a kormány 12 milliárd Ft-tal támogatja a 

rendőrséget, azért, hogy a közterületi jelenlétet erősítsék, amelyből 4 milliárd Ft uniós, 8 

milliárd Ft pedig állami támogatás. Amennyiben a rendőrség konkrét céllal év közben újabb 

igényt nyújt be, megoldható lesz a támogatás. A rendőrség kérésének megfelelően az 
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eszközbeszerzésre irányuló 400.000,- Ft-os igény került be a költségvetésbe, ezért most nem 

támogatja az összeg felemelését.  

A közbiztonság helyzetére tekintettel támogatták a Polgárőrség 250.000,- Ft-os igényét is. 

A város virágosítására szánt összeg nem 70%, hanem 37%-kal emelkedett az elmúlt évhez 

képest. 

Pingiczer Sándornak az útfelújítással kapcsolatos felvetésére elmondja, a nagy forgalmú utcák 

vannak a felújítási lista elején. Az utak kátyúzása nem jó megoldás, a Jókai utcán keletkezett 

hibákat hidegaszfalttal javította ki a Városgondnokság, azonban ez ideiglenes megoldást 

jelent dupla költséggel. A Közútkezelő Kht-től átvett utak az elmúlt 3 évben mentek tönkre, 

ezek javítására irányuló kérelmet Kóka János még miniszterként saját kezűleg utasította el 

arra hivatkozva, hogy ezek csak esztétikai hibák. A helyzeten a teljes útfelújítás segítene, az 

aszfaltozás március végétől kezdődhet.  

 

Kéri a testület állásfoglalását Szirbek Rita módosító indítványáról, amely szerint a 

Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadási előirányzatai között a Pápai Rendőrkapitányság 

részére az ott szereplő 400.000,- Ft helyett 1 millió Ft-ot biztosítsanak. 

 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal, 8 

tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító javaslatot. 

 

 

Kéri a testület állásfoglalását dr. Németh Márta képviselő módosító indítványáról, amely 

szerint a Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadási előirányzatai között az intézményi 

pályázatok támogatásánál szereplő 2 millió Ft-os összeget egészítsék ki a polgármesteri keret 

terhére további 3 millió Ft-tal. 

 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 12 ellenszavazattal, 4 

tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító javaslatot. 

 

 

Kéri a testület állásfoglalását dr. Németh Márta képviselő módosító indítványáról, amely az 

Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság hatáskörébe utalná a civil szervezetek és az egyházak 

támogatásáról való döntést. 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal, 5 

tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító javaslatot. 

 

Kéri a testület állásfoglalását dr. Németh Márta képviselő módosító indítványáról, amely 

szerint a Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadási előirányzatai között a szervezetek 

támogatásának 1 millió Ft-os összegét emeljék fel 2 millió Ft-ra. 

 

 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 13 ellenszavazattal, 2 

tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító javaslatot. 

 

 

Kéri a testület állásfoglalását a 2009. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetben 

foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett 

megalkotja az alábbi rendeletet: 
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4/2009. (II. 26.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló, fenti számú 

rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
 

 

6. Beszámoló Pápa Város Önkormányzata Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltóságának tevékenységéről 

Előadó: Németh Tamás tű. alezredes parancsnok 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Németh Tamás tűzoltóparancsnok. 

 

Németh Tamás tűzoltóparancsnok 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, az elmúlt két évben jelentős változások 

történtek a Tűzoltóság életében melyek közül a legfontosabb, hogy 22 fővel emelkedett a 

Tűzoltóság létszáma és eggyel a beavatkozó szerek száma. A nyugdíjazások 

következményeként sok fiatal került állományba, akik tanfolyamokon, különböző képzéseken 

vettek részt a megfelelő szakmai tudás elsajátítása céljából. Az elmúlt évhez képest a 

tűzesetek és a műszaki mentések száma nem változott, a téves jelzések száma azonban 

jelentősen csökkent. Tavaly a Képviselőtestület támogatásának is köszönhetően egy új, 

erdőtüzes gépjárművet kaptak, valamint további két szivattyúval gyarapodott a Tűzoltóság 

eszközállománya. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint a Megyei 

Igazgatóság is átfogó ellenőrzést tartott a Tűzoltóság működését illetően.  

Mindkét esetben megállapították, hogy a pápai Tűzoltóság a jogszabályoknak megfelelően 

működik, és végzi a tevékenységét. 

A Tűzoltóság fegyelmi helyzetével kapcsolatban elmondja, nem került sor eljárás indítására. 

A túlmunkával összefüggő perekkel kapcsolatban megemlíti, hogy a per pénzügyi 

vonatkozásában újra visszakerül majd első fokra. Megjegyzi a jogalap tekintetében ezidáig 7 

féle ítélet született. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

A túlmunkával összefüggő perekkel kapcsolatban megkérdezi, milyen összegre nyújtottak be 

kereseteket? Kedvezőtlen döntés esetén milyen anyagi vonzata lesz ennek a Tűzoltóságra 

nézve? 

A beszámoló tartalmazza, hogy az 1972-es gyártási évű tolólétra jelentős karbantartási 

költségekkel tartható készenlétben. A beszámolóban később az is olvasható, hogy különböző 

alpintechnikai eszközök beszerzésére került sor. Kérdése, feltétlenül szükséges-e a tolólétra? 

Szükség esetén mekkora költséggel jár ennek beszerzése? 

 

Venczel Csaba képviselő 

A beszámolóban olvasott az elmúlt esztendő jelentősebb tűz-és káreseteiről. Pápán 4, a 

környező településeken pedig 13 tűzesethez kellett kivonulniuk. Megkérdezi, a vidéki 

települések milyen mértékben járulnak hozzá a Tűzoltóság költségvetéséhez? 
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Szirbek Rita képviselő 

Kérdése, az állomány bővülése után mekkora az átlagéletkor a Tűzoltóságnál? A külföldi 

parnervárosokra tekintettel milyen mértékű az idegennyelv ismeret? A beszámoló szerint 

védőeszközökből és szakfelszerelésekből 10 %-os tartalékkészlettel rendelkeznek. 

Megkérdezi, a tartalékkészletek esetében mi az optimális érték? A Tűzoltóság állományával 

kapcsolatban kérdezi, hogyan változott az ott dolgozók hangulata?  

 

Dr. Németh Márta képviselő 

Csatlakozik Szirbek Rita képviselőhöz, és megkérdezi, milyen az állomány mentális állapota, 

különös tekintettel az előző vezetés alatt kialakult helyzetre?  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, a komplex tűzoltósági ellenőrző vizsgálat eredménye 

kiváló lett. Az állománygyűlésen a megyei parancsok ismertette az ellenőrzés részletes 

eredményét. A vidéki önkormányzatok - Marcaltő kivételével - a Pápai Többcélú Kistérségi 

Társulás keretén belül járultak hozzá anyagilag az erdőtüzes gépkocsi beszerezéséhez. Ezen 

kívül a Tűzoltóság területéhez tartózó zirci, veszprémvarsányi és ajkai kistérségből is érkeztek 

felajánlások. Elmondja, a város külkapcsolataiból kifolyólag további két jármű került a 

Tűzoltóságra. A Mercedes típusú fecskendő autó megfelelően működik, de csak 800 liter víz 

szállítására képes. A létrával rendelkező autóra évente 1,5-2 millió Ft-ot kell költeni, újat 

megközelítőleg 150 millió Ft-ért lehetne beszerezni. Az alpintechnika gyakorlása nagyon 

fontos a műszaki mentések szempontjából, de arra az esetre is, ha a létrás autó 

működésképtelen lenne. 

 

Németh Tamás tűzoltóparancsnok 

A perekkel kapcsolatban elmondja, megközelítőleg 30 millió Ft-ról van szó, ami nem 

tartalmazza a járulékos költségeket és a kamatot. Megjegyzi,  a szakszervezet ezen összeg 

duplájával számolt.  

A 150 millió Ft-os létrás tűzoltóautóra a régi pályázati rendszerben 20 %-os önrésszel lehetett 

pályázni. Információi szerint az elkövetkező 2 évben a bentlévő pályázatok kielégítésére 

törekszenek, nem írnak ki újabb pályázatot. A pápai Tűzoltóság új gépjárműfecskendőjét az 

év végére várják. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megjegyzi, a pályázatokhoz képest 2,5-szer magasabb az igény az eszközök beszerzésére. 

 

 

Németh Tamás tűzoltóparancsnok 

Elmondja, az alpintechnika nem minden esetben képes kiváltani a létrás autót. Jelenleg a 

mostani állapotában működőképes a létrás autójuk, átmeneti üzemzavar azonban előfordulhat. 

A nyugdíjazásokból kifolyólag a Tűzoltóság állományának átlagéletkora 28-29 év. A 

jogszabálynak megfelelően 35 évnél fiatalabb munkaerőt lehet felvenni. 

Az idei évben több munkatársát is szeretné beiskolázni angol vagy német nyelv tanulására. 

A 10%-os tartalékkészlet feltétlenül szükséges a jogszabályoknak megfelelő működéshez. 

A Tűzoltóság az elmúlt két évben jelentős változásokon ment keresztül. A szükséges 

átalakításokat saját erőből oldották meg, véleménye szerint az állomány tagjai nyugodtan, jó 

hangulatban dolgoznak, a korábbi rossz légkör megszűnt.  
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Dr. Kontrát Károly képviselő 

Elmondja, a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület már decemberben tárgyalt a 

Tűzoltóság tevékenységéről, az akkori beszámolót egyhangúlag fogadták el. Véleménye 

szerint a pápai Tűzoltóság személyi állománya olyan közfeladatot lát el, amely jelentős 

megbecsülésnek örvend a város lakossága körében. Gratulál a parancsnokság munkájához. 

Az állomány hangulatát nagy mértékben befolyásolná az állandó pereskedések megszűnése is. 

1990 óta több okból– veszélyességi pótlék, vonulási pénzek – állandó perben állnak az 

állammal a tűzoltók. Megjegyzi, a kamatokat és a járulékokat a városnak kell majd kifizetnie. 

A parancsnokság technikai ellátottságát a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az ország 

teherbíró képességéhez viszonyítva jónak tartja. 

 

 

Szirbek Rita képviselő 

Megköszöni Németh Tamás tűzoltóparancsnoknak a beszámoló elkészítését, bízik abban, 

hogy az állomány hangulatának javítása mellett idővel a közös együttműködésnek 

köszönhetően az eszközpark bővítésére is sor kerül. A város lakóinak nevében is megköszöni 

a tűzoltók munkáját. 

 

 

Németh Tamás tűzoltóparancsnok 

A perekkel kapcsolatban elmondja, 2007-ben indult a bírósági eljárás, akkor a minisztérium 

elzárkózott a részvételtől. Jelenleg, azaz az összegek tisztázása után beavatkozóként részt 

vesznek a perben. A későbbiek folyamán derül majd ki, hogy ki és hogyan viseli a felmerülő 

költségeket. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az állományülésen elhangzott, a felszerelések, berendezések vonatkozásában történtek 

előrelépések, hiszen két nagyteljesítményű szivattyú beszerzésére került sor, amelyek árvizek, 

vagy pincék elöntése esetén nyújtanak nagy segítséget. 

Az állomány hangulatával kapcsolatban elmondja, személyesen is tapasztalta annak javulását. 

A létrás autó beszerzésére az elkövetkező két évben nem lát lehetőséget. Pápa abból a 

szempontból előnyös helyzetben van, hogy a legmagasabb épületek a templomok, nincsenek 

négy emeletnél magasabb lakóépületek.  

 

 

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

 

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül tudomásul veszi Pápa Város Önkormányzata Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltóságának tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

A testület üléséről dr. Péntek Árpád és dr. Kontrát Károly képviselők távoztak, jelen van 20 fő 

képviselő. 
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7. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei külkapcsolatainak 2008. évi 

alakulásáról és a 2009. évre tervezett programokról 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Kiegészítésként elmondja, hogy Casalecchio di Renoból tegnap érkezett levélben meghívják a 

testületet a testvérvárosi kapcsolat 20. évfordulója alkalmából 2009. május 30-június 2. között 

tartandó ünnepségre, amely egy időben lesz a trandícionális reno-i Folk Fesztivállal. A 

hivatalos delegáción kívül szívesen látnak 12-13 fő zenészt és táncost, akik felléphetnek a 

fesztiválon, továbbá 1992-93-94. évben született gyermekekből álló ifjúsági labdarúgó 

vendégcsapat is összemérheti erejét a helyi csapatokkal. Ezen kívül lehetőség nyílik a városok 

szociális szolgáltatásainak, programjainak, módszereinek összehasonlítására, kiemelten 

kezelve az idősek helyzetét. Ezzel kapcsolatban Stefano Orlandi alpolgármesterrel már 

folytattak tárgyalásokat. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.  

 

A Képviselőtestület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

16/2009. (II.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 

és intézményei külkapcsolatairól szóló 2008. évi tájékoztatót 

elfogadja, és a már kialakult, hagyományos nemzetközi programok 

2009-ban történő megrendezéséhez hozzájárul, a rendezvényekkel 

kapcsolatos kiadások fedezetét a költségvetésben biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 20 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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17/2009. (II.26.) határozat 

1.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 3/2009. (I.27.) 

határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

2.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 138/2008. 

(XI.6.) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja, ezzel 

egyidejűleg a  

 

Fenyveserdő Bölcsőde Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 138/2008. (XI.6.) határozata 3. pontjával és 

a 185/2007. (XII.20.) határozatával módosított 72/2005. (V.12.) 

határozata 12. pontjával jóváhagyott alapító okirata „3. 

Alaptevékenysége :” elnevezésű pontja az 

 

„55241-1 Munkahelyi vendéglátás 

Dolgozók szervezett étkeztetésének ellátása” 

 

szövegrésszel egészül ki. 

 

Az alapító okirat egyebekben változatlan. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy az alapító okirat 

kiegészítésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

    dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

 

a) „Pápa, Barát u. 7. akadálymentesítése” pályázat benyújtása 

A napirend tárgyalásán jelen van Csöréné Pőr Eszter, Pápa Város Önkormányzata Egyesített 

Szociális Intézményének vezetője. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság, valamint 

az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 20 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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18/2009. (II.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az EGT és 

Norvég Finanszírozási Mechanizmusok és a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatára beadandó „Pápa, 

Barát u. 7. akadálymentesítése” pályázattal. 

 

A pályázaton való részvételhez max. 3 750 000,-Ft saját forrást 

biztosít a költségvetése terhére, annak felmerülésekor.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat beadásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2009. április 05. (a pályázat beadására), illetve folyamatos 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

        Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

        Németh Tamás műszaki osztályvezető 

        Csöréné Pőr Eszter intézményvezető 

 

 

b)  Pegazus Színház pályázatának támogatása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és 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 20 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

19/2009. (II.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kifejezi azon 

szándékát, hogy együttműködik a Pegazus Színházzal az  Oktatási és 

Kulturális Minisztérium által a Köztársaság 2009. évi költségvetéséről 

szóló 2008. évi CII. tv. 7. sz. melléklet g/ pontja alapján kiírt 

„Önkormányzatok által támogatott magán színházak működésének 

támogatására” vonatkozó pályázat benyújtásában. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat 

benyújtásához szükséges nyilatkozatokat aláírja, a támogatás 

elnyerése esetén a pályázóval a szerződést megkösse.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 
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c)  Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőnek az egészségügyi 

szolgáltatások térítési díjáról szóló Szabályzata módosítása 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 20 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 

20/2009. (II.26.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gróf Esterházy 

Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő térítési díj ellenében 

igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 

szóló egységes szerkezetű Szabályzatát a mellékletben foglaltak 

szerint jóváhagyja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 62/2008. (VI.5) 

és a 137/2008. (XI.6) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

              Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

 

 

 

d)  Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő ágykapacitásának 

átcsoportosítása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 20 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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21/2009. (II.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, 

hogy a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő a 

finanszírozási szerződések szerinti szakmájához tartozó Sebészeti 

Mátrix Osztály szakmáiból 10 aktív ágykapacitást a Belgyógyászati 

Mátrix Osztály szakmájába átcsoportosítson az alábbiak szerint: 

 

Belgyógyászati Mátrix Osztály  75 ágy 

Sebészeti Mátrix Osztály    87 ágy 

 

Utasítja a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 

Főigazgatóját, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

        Dr. Vörös Ibolya főigazgató 
 

 

 

e)  Pápa, Csatorna u. 8. szám alatti ingatlan használatba adására megállapodás 

kötése a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezettel  

 

A napirend tárgyalásán jelen van Boncz Zoltán lelkipásztor. 

A testület ülésére dr. Kontrát Károly képviselő visszaérkezett, jelen van 21 fő képviselő. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Vállalkozási és 

Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megkérdezi Boncz Zoltán lelkipásztortól, a működtetés nem fog-e problémát okozni az 

egyháznak, mivel itt épület-fenntartásról és felújításról is szó van?  

 

Boncz Zoltán lelkipásztor 

Válaszában elmondja, hogy nem okoz problémát, hiszen a korábbi gyakorlatnak megfelelően 

fognak együttműködni az Alapítvánnyal a jövőben is. A fenntartóváltásra a kedvezőbb 

finanszírozás miatt van szükség. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 21 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 

 

 



 23 

 

22/2009. (II.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2004. április 1-

jén Pápa Város Önkormányzata, valamint a KÁNAÁN-HÁZ 

Közhasznú Alapítvány között létrejött megállapodás 11. pontjában 

foglaltak alapján - az Alapítvány egyetértésével -, a megállapodást 

közös megegyezéssel megszünteti.  

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a KÁNAÁN-HÁZ Közhasznú 

Alapítvánnyal kötött megállapodásban foglalt célok és feltételek 

megtartása mellett, hasonló tartalommal megállapodást kössön a Pápai 

Sarokkő Baptista Gyülekezettel.  

 

Határidő:  azonnal   

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető  

Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 

 

e) Közoktatási feladat átvállalására megállapodás kötése (Dáka, Pápadereske, 

Nóráp, Takácsi) 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, az Oktatási, 

Kulturális és Vallási Bizottság pedig egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, Dáka és Pápadereske Község Önkormányzata írásban 

jelezte, hogy tárgyalni kíván a normatíván felüli kiadásokkal kapcsolatban. 

 

Grőber Attila képviselő 

Az előterjesztés tartalmazza, hogy a közoktatási megállapodással rendelkező településektől 

tanulónként 147.042,- Ft-ot kér az önkormányzat. Kérdése, várhatóan mennyivel emelkedik 

ez a képzési költség abban az esetben, amennyiben a tanuló nyelvi tagozatos osztályba jár? 

Megkérdezi, előreláthatóan mennyi diák iratkozik be majd a 2009/2010. tanévben a nyelvi 

tagozatos osztályba? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A községek által fizetendő támogatási összeget nem emelték meg a nyelvi tagozatos osztályba 

történő jelentkezés esetén. 

 

Rádi Róbert osztályvezető 

Kiegészítésképpen elmondja, a 2009/2010. tanévtől a községek által fizetendő támogatási 

összeg diákonként 178.877,- Ft lesz. A Tarczy Lajos Általános Iskolában megvalósuló 

kéttanítási nyelvű képzés költségeinek figyelembe vétele esetén 14.007,- Ft-tal lenne több az 

egy tanulóra jutó többletköltség. 

A létszámokkal kapcsolatban elmondja, 2009-ben a Dákáról 36, Nórápról 3, Pápadereskéről 

21, Takácsiból pedig 16 tanuló érintett. Az elkövetkező tanévre a születési számok alapján 

tudnak tervezni, azonban a közoktatási megállapodás ellenére nem biztos, hogy a szülők 

Pápára íratják majd be a gyerekeket. 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kérdése, hogy a következő évekre vonatkozóan milyenek a születési számok? 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

A születési számokkal kapcsolatban elmondja, Nórápon 1 vagy 0 az éves születési szám, 

Takácsinak pedig Pápadereskéhez hasonlóak az éves születési számai. Dákáról az elkövetkező 

években évente 1,3, 3, 4; Pápadereskéről pedig évente 5,3,2,6 gyermek beiratkozása várható 

2013-ig. Megjegyzi, a 200, illetve 400 fős településhez képest fent említettek nagyon alacsony 

születési számok. Ennek következményeként néhány évtizeden belül jelentős lakosságszám-

csökkenés várható. Elképzelhető, hogy a tanköteles gyerekek szülei egyházi iskolát 

választanak, ahol az egyházi kiegészítő normatíva a fedezete annak, hogy megállapodás 

nélkül is tudják fogadni a gyerekeket. 

 

Dr. Németh Márta képviselő 

Kérdése, annak ellenére, hogy a kéttannyelvű oktatás költségeit nem adták hozzá a községek 

által diákonként fizetendő összeghez, lehetőségük van-e igénybe venni a kéttannyelvű 

oktatást, amennyiben az önkormányzat megfizetné a diák után a magasabb összegű kiegészítő 

támogatást.  

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

A megállapodásban az alapfokú oktatási feladatok átvállalását rögzítik, a kéttannyelvű 

oktatásban való részvétel költségeiről nem esik szó. Az igazgatónak kell majd eldöntenie, 

hogy mely diákokat veszi fel a kéttannyelvű osztályba. Egyelőre az sem tisztázott, hogy ebbe 

az osztályba mennyi külföldi gyerek jár majd, mivel év közben is érkeznek még külföldi 

családok. A képzés stabil, 8 éven át történő működéséhez sok pápai diákot kell majd felvenni, 

hozzáteszi, jelentkezőkben biztos nem lesz hiány. Elméletileg nem lehet különbséget tenni 

pápai, dákai, nórápi stb. diák között.  

 

Rádi Róbert osztályvezető 

Jogszabály állapítja meg, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű diákokat kötelezően fel kell 

venni az adott tanulócsoportba, ez érvényes az említett négy településről jelentkező 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre is. Nyilvánvalóan a megemelkedett költséget a 

településnek kell kifizetnie. A létszámot meghaladó jelentkezés esetén sorsolással kell 

eldönteni, hogy melyik diák nyer majd felvételt. 

 

Kelemen Ferenc képviselő 

Megkérdezi, ebben a helyzetben van-e egyéb szempont, ami miatt a városnak - mint a 

kistérségi társulás meghatározó szereplőjének – ezt a kérdést más szemszögből is figyelembe 

kellene vennie?  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, az alapfokú oktatásban egy gyermek oktatási díjának 60 %-át finanszírozza az 

állam, ezt 40 %-kal kell a helyi önkormányzatnak kiegészítenie. A kötelező óraszámokra és az 

osztály létszámára vonatkozóan is szigorú szabályok vannak. A Képviselőtestület a városban 

összesítve is meghatározta a csoportszámokat. A városi oktatást nem kívánják úgy bővíteni, 

hogy a városban adót nem fizető szülő gyermekére vonatkozó oktatási díjat a városi 

önkormányzat fizesse ki, máshonnan elvéve ezt az összeget. A pápai önkormányzat a városi 

gyerekek ellátására elegendő iskolával, tanerővel és személyzettel rendelkezik. A város 

oktatási hálózata teljes mértékben tudja fogadni a városban, valamint a megállapodással 
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rendelkező községekben született gyermekeket. A megszűnő vidéki iskolák helyett azonban 

nem kívánják ellátni az oktatási feladatot, mivel ezzel további olyan községek - pl. Ugod, 

Csót, Nemesszalók, Mezőlak – iskoláinak kiürítését segítenék elő, melyek iskolaközpontként 

működnek, és ahová több községből autóbusszal szállítják a gyerekeket. Megjegyzi 40 

nyárádi diák tanul Pápán, közülük 3 fő jár önkormányzati iskolába, a többiek az evangélikus 

és a katolikus iskola tanulói. A korábbi közoktatási megállapodásokat 1997-ben kötötték, 

amelyeket évente hosszabbítanak. Bakonyjákó, Farkasgyepű és Nyárád is szeretne 

megállapodást kötni Pápával az alapfokú ellátásra vonatkozóan. Sőt Polczer Sándor, Marcaltő 

polgármestere korábban javasolta, hogy a város építsen a „járási” gyerekek számára egy 

iskolát, ahol a kistérségi pedagógusok tanítanának. 

 

Kelemen Ferenc képviselő 

Megkérdezi, a környező községek oktatásának átvállalása hosszú távon nem jelenthetne más 

szempontból, esetleg a társulás által a városnak anyagi előnyöket? Véleménye szerint az 

oktatásban felmerülő kérdéseket kistérségi szinten az elkövetkező években újra meg kell 

tárgyalni.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, az oktatási ágazatot illetően Pápa nem tagja a Pápai Többcélú Kistérségi 

Társulásnak, tehát anyagi támogatás onnan nem várható. A kistérségi többlet-finanszírozási 

pénzek ebben az évben leálltak, stagnáltak. Amennyiben a községek a jelenleg Pápára bejáró 

diákjaira vonatkozóan egy másik községgel kötnek megállapodást, akkor diákonként 250.000-

270.000,- Ft-ot kellene fizetniük az állami normatíván felül azzal, hogy amennyiben Pápával a 

következő tanév szeptemberétől nincs megállapodásuk, mással kell majd ezt megkötniük.  

Dáka és Pápadereske polgármestere telefonon jelezte, hogy nem kívánják kifizetni a 

magasabb támogatási összeget. 

 

Dr. Kontrát Károly képviselő 

Megkérdezi, amennyiben nem sikerül megállapodást kötni Dáka és Pápadereske község 

polgármesterével, nyílik-e lehetősége Nyárádnak csatlakozni a pápai alapfokú oktatási 

rendszerhez?  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Nyárád csatlakozását költségvetési szempontból nem javasolja, hiszen minden egyes Pápára 

járó gyermek után az önkormányzatnak 178.877,- Ft-ot kellene kifizetnie, ami a költségvetés 

kiadási oldalán jelenne meg. Ez abban az esetben működik, ha már meglévő osztály 

létszámkeretét bővítik a felvett tanulók, új osztályt nem lehet emiatt indítani. 

 

Rádi Róbert osztályvezető 

Nem javasolja, hogy újabb községgel kössenek megállapodást, hiszen ezáltal mindegyik 

településnek lehetősége nyílna a csatlakozásra. Ebben az esetben azonban valóban új 

osztályokat kellene indítani. A kistérségben gyakran elhangzik, hogy Pápa tehet az iskolájuk 

megszűnéséről, mivel felvették az addig oda járó gyerekeket.  

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Meglátása szerint, a kistérségnek az érdeke, hogy a város általános iskoláin kívül 4-5 db, jól 

felszerelt, korszerű, mikrotérségi általános iskola működjön. A pápai kistérség területe 1100 

km
2
, ami a közép-dunántúli régió 1/9-ét jelenti. Ekkora területet nem lehet egy helyre 

központosítani, továbbá egyes települések között lehetetlen az együttműködés a régen 

kialakult, beidegződött reflexek miatt. Például Takácsiból az alsó tagozatos gyerekek 
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Gyarmatra, a felső tagozatosok pedig a Munkácsy Mihály Általános Iskolába járnak. A dákai, 

pápadereskei önkormányzatnak eléggé behatárolt a mozgástere, mert csak olyan 

önkormányzattal köthetnek megállapodást, ahová biztosítani tudják a gyerekek közlekedését, 

akár helyijárattal, akár iskolabusszal. Az állami normatíva csökkenése miatt készített felmérés 

adatai alapján 400-500 fő volt a vidékről Pápára járó gyerekek száma, ami megközelíti az egy 

iskolára jutó létszámot.  

Minden egyes pl. Nemesszalókról, Ugodról bejáró gyerek elhozza a normatíváját az adott 

község önkormányzatától. A kistérségnek is érdeke, hogy a pápai iskolákon kívül működő 4-5 

iskola tovább működjön. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, a fent említett iskolák iskolakorszerűsítéssel kapcsolatos pályázatokat nyújtottak 

be. Az ugodi iskola nagyobb összegű pályázati támogatáshoz jutott, amelyből a nyílászárók 

cseréjét valósították meg, a későbbiek folyamán a tornaterem bővítésére is szükség lenne. A 

csóti iskola renoválása folyamatban van, a mezőlaki iskola felújítása pedig már megtörtént. 

Nemzetgazdasági szempontból sem tartaná jó megoldásnak, ha a felújított iskolákból Pápára 

kezdenének el iskolába járni a gyerekek.  

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

23/2009. (II.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról 

szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 88. §  (4) 

bekezdésében foglaltak alapján biztosítja  Dáka, Nóráp, Pápadereske, 

valamint Takácsi Község Önkormányzata közoktatási feladatainak 

ellátását.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy - az 

előterjesztésben foglaltak figyelembe vételével - tanévente kössön 

megállapodást a közoktatási feladat átvállalására vonatkozóan az 

érintett településekkel. 

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos  

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

      Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

Harangozó Zsigmond képviselő a testület üléséről eltávozott, jelen van 20 fő képviselő. 

 

f)  2009. évi teljesítménykövetelmények alapját képező, kiemelt helyi célok 

meghatározása  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 20 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

24/2009. (II.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a Ktv. 34. § (3) 

bekezdésében foglaltak alapján – a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselői tekintetében a 2009. évi teljesítménykövetelmények 

alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

 

- az Ötv. 8. § (1) bekezdésében, valamint 10. § (1) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően a kötelező önkormányzati feladatok 

maradéktalan ellátása; 

 

- az önkormányzat rendeleteiben, határozataiban foglaltak 

maradéktalan végrehajtása;a Képviselőtestület által elfogadott 

programokban, koncepciókban foglaltak végrehajtása, ezek 

aktualizálása különös tekintettel az alábbi programokra, 

koncepciókra: 

- közfoglalkoztatási terv elfogadása, 

- környezetvédelmi program felülvizsgálata, 

- a belváros szabályozási tervének jóváhagyása, 

- a város szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata, 

- a város sportkoncepciójának felülvizsgálata, 

- az Esterházy program II., mint gazdasági program, 

- turisztikai koncepció, 

- integrált városfejlesztési stratégia – különös tekintettel a Pápai 

Áruház ügye - és településfejlesztési akcióterv; 

 

- a helyi önkormányzati rendeletek központi és európai uniós 

jogszabályokkal – különös tekintettel a belső piaci 

szolgáltatásokról szóló EK irányelvre - való 

jogharmonizációjának folyamatos figyelemmel kísérése, 

hatályosulásuk biztosítása; 

 

- a képviselőtestületi, a bizottsági munka és a tanácsadó testületek 

működésének törvényes, szervezett biztosítása;  
 

- a kisebbségi önkormányzatok törvényes működésének biztosítása, 

munkájuk segítése; 
 

- a hazai és európai uniós pályázati kiírások folyamatos 

figyelemmel kísérése, pályázati lehetőségek minél szélesebb körű 

kihasználása, az elnyert pályázatok végrehajtása; 

 

- a 2009. évi Európai Parlamenti választások előkészítéséhez és 

lebonyolításához kapcsolódó jogi, informatikai és technikai 

feladatok jogszabályoknak megfelelő, maradéktalan elvégzése; 

 

- a SAC/C-17-es program keretében a városba érkezők munkájának 

segítése, a program végrehajtásában történő részvétel; 
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- a szociális törvényből és a gyermekvédelmi törvényből adódó 

feladatok végrehajtása; 

 

- az önkormányzati beruházások képviselőtestület döntésének 

megfelelő, időben ütemezett megvalósítása, a beruházások 

kivitelezésének ellenőrzése; 

- a vállalkozások segítése, elsősorban az Ipari Park és az 

Inkubátorház lehetőségeinek kihasználásával, valamint a pályázati 

lehetőségek figyelembevételével; 

- a 2009. évi költségvetés végrehajtása során a gazdálkodás 

szabályszerűségének biztosítása célszerűségi, hatékonysági és 

takarékossági szempontok figyelembe vételével; 

 

- a 2010. évi költségvetési koncepció előkészítése; 

 

- a helyi intézményrendszer racionális működésének biztosítása – 

különös tekintettel a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelőre -, az intézményrendszer felülvizsgálata a módosult 

államháztartási szabályoknak megfelelően; 
 

- a civil szervezetekkel való további együttműködés; 

 

- a közigazgatási hatósági ügyek döntésre való előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok szakszerű és jogszerű 

ellátása;  

 

- az ügyintézési határidők betartása, ügyfél centrikus és szolgáltató 

jellegű közigazgatás biztosítása, az elektronikus ügyintézés 

feltételeinek lehetőség szerinti bővítése; 

 

- a lakosság részvételének elősegítése a környezet védelmére 

irányuló tevékenységben, valamint - a sajtó bevonásával - a 

környezetvédelemmel kapcsolatos felvilágosító tevékenység 

fokozása; 

  

- a város belföldi és nemzetközi turisztikai-idegenforgalmi 

marketing tevékenységének folytatása, lehetőség szerinti 

fejlesztése; 
 

- a hatósági munkához kapcsolódó ellenőrzések – különösen az 

üzletek és vendéglátó-ipari egységekre -, valamint az 

adóvégrehajtás és behajtás hatékonyságának fokozása; 
 

- a helyi rendeletekben meghatározott, kötelezettséget tartalmazó 

előírások – különösen a közterületek tisztaságára, gyom- és 

parlagfű-mentesítésre, a belváros közlekedési rendjére – 

betartásának fokozottabb ellenőrzése; 

 

- közreműködés az önkormányzat bűnmegelőzési és közbiztonsági 

stratégiájában foglaltak végrehajtásában; 
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- városi rendezvények előkészítésével és lebonyolításával 

kapcsolatos feladatok ellátása és kiemelt figyelemmel kísérése;  

 

- a továbbképzési tervben foglaltaknak megfelelően a 

köztisztviselők szakmai képzésének, továbbképzésének 

biztosítása, szaktudásuk, idegennyelv-ismereteik 

továbbfejlesztése, bővítése. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a Ktv. 34. § (5) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hivatal köztisztviselői 

részére a teljesítménykövetelményeket – az érintettek munkakörének 

figyelembevételével – határozza meg, majd az értékelést a 

jogszabályban foglaltak szerint végezze el. 

 

Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2009. december 31. 

Felelős:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

               Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

g) Női labdarúgó Európa Bajnoki Selejtező elitkörének megrendezése  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Németh Márta képviselő 

Megkérdezi, hol biztosítják a költségvetésben az erre szánt összeget és az mekkora? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előzetes becslések alapján a női európa bajnoki selejtező megrendezésének költsége 

maximum 1 millió Ft, azonban a bevételi oldalt nem ismerik még pontosan. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Az elmúlt időszakban a Magyar Labdarúgó Szövetség és az UEFA képviselőivel is folytattak 

tárgyalásokat. Hétfőn írták alá a 2009. március 27-én Pápán rendezendő Magyarország-

Szlovákia U20-as válogatott labdarúgó mérkőzés megrendezéséről szóló szerződést. Az 

UEFA U19-es női Európa Bajnoksággal kapcsolatban elmondja, az előkészítő tárgyalásoknál 

tartanak, ezután állapodnak majd meg a költségek viseléséről és a bevételek megosztásáról. 

Vannak olyan kötelezettségek, amelyek nem forintosíthatóak, pl. az itt játszó válogatott tagjai 

számára biztosítani kell egy fél napos szabadidős programot, városnézés, fürdő- vagy 

múzeumlátogatás keretében. Bízik abban, hogy a Pápai Hús 1913 Kft. a megjelenésért 

biztosítani fogja a V.I.P. vendégek  vendéglátását.   

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 20 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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25/2009. (II.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a UEFA U19-es 

női Európa Bajnoki Selejtező elitkörének Pápa városban történő 

megrendezését támogatja, az ezzel járó költségeket az éves 

költségvetésében biztosítja.   

Felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására, továbbá a sport-rendezvény előkészítése érdekében, az EB 

pápai szervezőbizottságába 1 fő kijelölésére.  

 

Határidő:  azonnal   

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

                Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 

 

h)  Ingatlanok értékesítésre kijelölése (Csillag u. 42. fsz. 10.,  Eötvös u. 20.) 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális 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 nélkül, 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

26/2009. (II.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

 

- Csillag u. 42. földszint 10. sz. alatti önkormányzati lakást (pápai 

5479/B/10. hrsz.), 

- Eötvös József u. 20. sz. alatti társasház épületet 

(pápai 3645/A/1., 3645/A/2., 3645/A/3. hrsz. lakások) 

 

értékesítésre kijelöli. 

 

Utasítja a Jegyzőt, hogy a lakás értékesítéséről a többszörösen 

módosított 49/1993. (XII. 21.) rendelet 46. § (1) bekezdése alapján 

gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyző 

  Polgár Jenő közig.oszt.vez. 

  Schmidt Lajos vállalkozási oszt.vez. 

 

 

i) Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulás pályázatával, valamint az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási 

Rendszer jövőbeli üzemeltetésével kapcsolatos döntés 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

27/2009. (II.26.) határozat 

1./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vállalja a 

KEOP-7.2.3.0-2008-0032 azonosító számú „Az Észak-Balatoni 

Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési 

területén lévő 34 db települési szilárdhulladék-lerakó 

rekultivációjának megvalósítása” tárgyú projekt Támogatási 

Szerződés szerinti elismert saját forrás településre jutó részének 

biztosítását, melynek fedezetét költségvetésében szerepelteti az alábbi 

ütemezés szerint: 

 

A befizetési 

kötelezettség 

időpontja 

felhalmozás működés Összesen 

I.  részlet 

(esedékes:2009. 

március 31.) 

4 533 600,- Ft. 0,- Ft. 4 533 600,- Ft. 

II. részlet (esedékes 

2010. március 31.) 

3 709 300,- Ft. 0,- Ft. 3 709 300,- Ft. 

Összesen: 8 242 900,- Ft. 0,- Ft. 8 242 900,- Ft. 

 

A Képviselőtestület ezzel egyidejűleg a 3/2009. (I. 27.) határozatát 

hatályon kívül helyezi. 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert a pályázathoz szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

                Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

                Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

2./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Észak-

Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer jövőbeli üzemeltetésére 

vonatkozóan: 

 

 Elfogadja az üzemeltetési költségek megállapítására 

vonatkozó, az előterjesztésben foglaltak szerinti alapelveket, 

azokat helyi szabályozásában figyelembe veszi.  
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 Felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzemeltetési elvekről 

készült kiegészítést a Társulási Megállapodásban rögzítve az 

önkormányzat képviseletében aláírja.  

 Összhangban az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsának 

43/2008 (XI. 21.) ÉBRSZHK-TT számú határozatával, 

felhatalmazza a Társulás Tanácsát, hogy a hulladékgyűjtésére 

és szállítására vonatkozóan is lefolytassa a közbeszerzési 

eljárást. 

 A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

jelenlegi közszolgáltatói szerződések lejártát követően, a 

Társulás által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében 

kiválasztott Közszolgáltatóval közszolgáltatói szerződést 

kössön.  

 

A képviselőtestület utasítja a polgármestert a pályázathoz és a 

közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

               Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

               Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

 

j) Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő pályázata 

benyújtásának támogatása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Szirbek Rita képviselő 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, örül a pályázati lehetőségnek. Az antidecubitus matrac 

használata a betegeknél megelőzheti a nyomásfekély kialakulását, ezáltal is csökkentve az 

intézmény számára a további költségeket. Javasolja az előterjesztés elfogadását. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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28/2009. (II.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy a 

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő az Országos 

Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőséghez a pályázatot az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően benyújtsa. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az ezzel 

kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye.   

 

Határidő:  2009. február 28.  

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

               Benecz Rita szoc. és eü. osztályvezető  

  Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

pontja alapján indítványozza, hogy a 26., 27., 28. sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja 

meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 20 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 11.20 órakor bezárja.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 


