
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

 

Szám: 1/ 1 - 15/2009. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. április 1-jei 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, dr. Hermann István, Máté István, Császár Endre, Mészáros 

István, Zsegraics Gyula, dr. Németh Márta, Gőgös Zoltán, Pingiczer Sándor, 

Kövér József, Grőber Attila, Szirbek Rita, Kovács József, Takács Pál 

képviselők, 20 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: Veczel Csaba és Unger Tamás képviselők. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Köszönti a megjelenteket. A testület ülését 8.00 órakor megnyitja.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, 20 fő képviselő jelen van.  

 

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

kiegészítéssel, hogy az ülés megkezdése előtt kiosztott 47. sorszámú előterjesztést a vegyes 

ügyek között tárgyalja meg a testület. 
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A Képviselőtestület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

33/2009. (IV.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. április 1-jei 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Döntés pályázatok benyújtásáról 

Előadó:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

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

rendelet-tervezete a környezet védelméről szóló, többször 

módosított 41/2005. (XII.16.) rendelet módosításáról 

  Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

         Németh Tamás műszaki osztályvezető 

  

3. Közfoglalkoztatási terv elfogadása 

Előadó:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

4. Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás 

tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás alpolgármester, SZASZET elnök 

 

5. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatai ellátásáról 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Oláh Márta Gondozási Központ vezetője 

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

6. Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

Előadó: Dr. Töreki Sándor r. alezredes, kapitányságvezető 

 

7. Tájékoztató a KábelszatNet-2002. Kft. tevékenységéről 

Előadó:   Edvy Gyula ügyvezető 

 

8. Vegyes ügyek 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy April H. Foley asszonynak, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi 

nagykövetének a mandátuma a közeljövőben lejár. Tekintettel arra, hogy a nagykövet asszony 

nagymértékben elősegítette a SAC/C-17-es program Pápán történő megvalósítását, valamint 

közreműködött a magyar állampolgárok Vízummentességi Programban való részvétele 

érdekében, javasolja a Képviselőtestület köszönetének kinyilvánítását. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az általa elmondottakkal kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

34/2009. (IV.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete köszönetét fejezi ki 

April H. Foley asszonynak az Amerikai Egyesült Államok 

magyarországi nagyköveteként a SAC/C-17 program pápai 

Bázisrepülőtéren történő megvalósítása kapcsán tanúsított 

segítőkészségéért, valamint a magyar állampolgárok 

Vízummentességi Programban való részvétele érdekében végzett 

tevékenységéért. 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

1. Döntés pályázatok benyújtásáról 

Előadó:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az érintett intézményvezetők, a jelenléti ív szerint. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kérdése, hogy az intézményvezetőknek vagy a képviselőknek van-e kérdésük a napirenddel 

kapcsolatban, illetve kívánnak-e ahhoz hozzászólni?  

 

Csöréné Pőr Eszter intézményvezető 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, örömmel fogadta a felújításról szóló pályázatot. A 

tervek szerint az Árok utcai ingatlanban a lakószobák, a lakókörnyezet és a tárgyi feltételek 

változtatásával a bentlakók számára nyújtott szolgáltatások minőségén kívánnak javítani. A 

Barát utcai ingatanban egy lift és egy 50 m
2
-es közösségi helyiség kerülne kialakításra. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Barát utcai ingatlanban működne, ezáltal a 

mozgáskorlátozottak is könnyebben hozzáférnek a szolgáltatásokhoz. 

Megköszöni a pályázat elkészítőinek munkáját, kéri a testületet, hogy támogassa a pályázat 

benyújtását. 

 

Uhlár Tibor intézményvezető 

A Sportcsarnok felújítására benyújtandó pályázattal kapcsolatban elmondja, elkészültek a 

Sportcsarnok akusztikai tervei. A teljes terv megvalósítása esetén – amelynek összköltsége 20 

millió Ft+Áfa - színház színvonalú hangtechnikát lehetne létrehozni. Természetesen a tervet 

részleteiben is meg lehet valósítani. A teljes megvalósításhoz - amely a tetőt is magában 

foglalja –szükség van a pályázaton elnyerhető összegre.  

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Az egészségügyi gép-műszer fejlesztésre céltámogatási igény benyújtásával kapcsolatban 

elmondja, örömmel támogatja az előterjesztést.  

Néhány héttel ezelőtt a Veszprém megyei Naplóban megjelent cikkben az állt, hogy egy 

futballmérkőzésen megsérült kapust a pápai kórházban nem tudtak szakszerűen ellátni, és 

tovább kellett szállítani Ajkára. Véleménye szerint ez a cikk a pápai kórházat rossz színben 

tüntette fel. Megkérdezi, reagáltak-e a cikkel kapcsolatban? Megkérdezi továbbá dr. Vörös 
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Ibolya képviselőt, a kórház főigazgatóját, hogy valóban nem állnak-e rendelkezésre az ilyen 

alapvető sérülések ellátására a megfelelő eszközök? Tudomása szerint a pápai kórház 

megfelelő műszerállománnyal rendelkezik.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A kérdésre válaszolva elmondja, ebben ügyben dr. Havrilla Gyula orvos-igazgató kért 

helyreigazítást. Megjegyzi, az üggyel kapcsolatban tájékoztatást kért a mentőszolgálat 

vezetőjétől, azonban még nem kapott választ. A cikk példája annak, hogy felelőtlen újságírók 

nem megfelelő módon írják le a történteket, ezért megkereste az újság főszerkesztőjét és a 

lapigazgatót is. Dr. Bujdosó László tisztifőorvos elmondta, arc- és szájsebészeti 

traumatológiai ellátás a megyében egyedül Veszprémben van. Grőber Ádámot, a FC Ajka 

kapusát a sérülése alapján Pápa helyett Veszprémbe kellett volna szállítani. A pápai 

kórházban szakszerű ellátást kapott, azonban a speciális ellátás szükségessége miatt tovább 

kellett küldeni. Példaként említi, hogy az égési sérüléssel érkező betegeket kizárólag Győrben 

tudják megfelelő ellátásban részesíteni. Nincsen szó a műszerezettség hiányáról, a betegről 

elkészült röntgenképen már lehetett látni a speciális ellátás szükségességét. A pápai kórházat 

kifejezetten rossz színben tüntették fel, ezért szükség volt helyreigazítást kérni, megjegyzi, ez 

azonban kevésbé feltűnő helyen és módon jelent meg, mint az eredeti cikk.  

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Megerősíti, hogy a kórház valóban jól felszerelt egészségügyi gépműszerek tekintetében. A 

megyében először a pápai kórház rendelkezett azzal a digitális röntgen-technikával, amivel a 

különböző sérülések jól diagnosztizálhatóak. A lapban közölt információk nem állják meg a 

helyüket, mivel nincsen szó a műszerezettség hiányáról. Szakemberek tekintetében elmondja, 

jól felkészült, képzett traumatológus, sebész és röntgenorvos látja el a betegeket, a 

progresszivitás szerinti ellátás tekintetében ez a fajta sérülés kizárólag a megyei kórházban 

látható el. Véleménye szerint az újságban megjelent cikk csúsztatás, amiben közrejátszhatott, 

hogy a sérült sem nyújtott kellő információt a balesetről. 

 

Kelemen Ferenc képviselő az ülésre megérkezik, jelen van 21 fő képviselő. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Az egészségügyi gép-műszerfejlesztésre benyújtandó pályázattal kapcsolatban elmondja, 

örvendetesnek tartja az előterjesztésben szereplő eszközök beszerezését. Különösen fontosnak 

tartja a háromcsatornás EKG készüléket, amely nemcsak egy sürgősségi osztály alapvető 

eszköze, hanem egy nagy klinikai osztálynak is rendelkeznie kell ezzel a készülékkel. A picco 

haemodinamikai monitor beszerzésének indokoltságát is megemlíti, amely az egész keringési 

rendszer feltérképezésére képes. Bízik abban, hogy a készülékhez szükséges, egyszer 

használatos kanül beszerzése sem okoz majd gondot. Támogatja az előterjesztésben szereplő 

pályázatok benyújtását.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Nem gondolja, hogy a műszerhez szükséges kanül beszerzése gondot okozna. Elmondja 

továbbá, hogy a 40 millió Ft-os képdigitalizáló rendszerrel a megyében egyedül Pápa 

rendelkezik. E rendszer segítségével a számítógépen el lehet küldeni a felvételeket akár másik 

osztályra, akár egy másik kórházba konzultációra. Hozzáteszi, a digitális felvételek 

képfelbontása sokkal jobb, mint a hagyományos filmeké. Ennek a rendszernek a kiépítése 

nagy előrelépést jelentett a diagnosztikai műszerpark bővítésében. 
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Beke Ágnes intézményvezető 

Elmondja, örül a pályázatnak, mivel ritkán írnak ki pályázatot működő bölcsődék felújítására, 

fejlesztésére. A Fenyveserdő Bölcsődét 32, a Napsugár Bölcsődét 28 éve építették. A 

pályázatban olyan fontos feladatokat céloztak meg, mint a tetőfelújítás, nyílászárók cseréje, 

valamint a gyermekek nagymozgásos játszási lehetőségeinek balesetmentessé tételét szolgáló 

udvari járdák, utak rendben tartása. Kéri a Képviselőtestületet a pályázat támogatására a 

fejlesztések megvalósítása érdekében. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, a költségvetésben minden évben szerepel valamilyen felújítás, pl. HACCP rendszer 

bevezetése, a Bóbita Bölcsőde nyílászáróinak cseréje, további három csoportszoba 

kialakítása, amelyhez pályázati forrást is sikerült nyerni.  

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

A Fenyveserdő Bölcsődében a tető felújítására azért van szükség, mert a kivitelező nem 

végzett annak idején tökéletes munkát. Az elmúlt héten került sor a Bóbita Bölcsőde 

csoportszobáinak bővítésével kapcsolatos projektindító megbeszélésre. A bővítésnek 

köszönhetően további 20 hellyel bővül a városban a bölcsődei férőhelyek száma, így Pápán 

170 bölcsődei férőhely áll majd rendelkezésre, amit 120 %-kal lehet kihasználni, azaz a város 

közel 200 bölcsődés korú kisgyermek ellátását tudja majd biztosítani. A bölcsődés korú 

gyermekek számát összehasonlítva a férőhelyek számával minden harmadik kisgyermek 

részesülhet bölcsődei ellátásban. A jelenlegi gazdasági helyzetben előrevetítettek alapján a 

jövőben még ez a férőhelyszám is kevésnek fog bizonyulni, annak ellenére, hogy 

lakosságszámhoz viszonyítva a megyében Pápán a legmagasabb a bölcsődei férőhelyek 

száma. Elképzelhetőnek tartja, hogy néhány éven belül a bölcsődei és az óvodai férőhelyek 

számát is újra kell majd gondolni, és további bővítésre lesz majd szükség. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A normatív állami támogatás fajlagosan a bölcsődéké a legkevesebb, ehhez kell a legtöbbet 

hozzátenni a helyi költségvetésből. Megjegyzi, a férőhelyek számának szűkösségén túl arra is 

kell gondolni, hogy a férőhelyek bővítésével nagyobb költségvetési forrást kell majd 

biztosítani.  

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nincs. 

 

1/1. Idősek Otthonának (Pápa, Barát u. 4-6.) korszerűsítésére benyújtott 

pályázattal kapcsolatos döntés 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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35/2009. (IV.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a TIOP 

pályázatra beadott „A pápai ESZI Idősek Otthonának korszerűsítése” 

című pályázatban foglaltakkal.  

A pályázatban foglaltak szerint a beruházás bruttó értéke 72.065.500,-

Ft, a megítélt támogatás 67.741.570,-Ft, így a saját forrás összege 

4.323.930,-Ft. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a feladat saját 

forrását a 2009. évi költségvetésében  biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

       Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

       Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

       Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

1/2. Szociális alapszolgáltatások ellátását biztosító intézményi környezet 

fejlesztésére (Pápa, Barát u. 11.) benyújtott pályázattal kapcsolatos döntés 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

36/2009. (IV.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a KDOP 

pályázatra beadott „A szociális alapszolgáltatás ellátását biztosító 

intézményi környezet fejlesztése Pápán” című pályázatban 

foglaltakkal.  

A pályázatban foglaltak szerint a beruházás bruttó értéke 51.952.921,-

Ft, a megítélt támogatás 46.757.629,-Ft, így a saját forrás összege 

5.195.292,-Ft. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2009. évi 

költségvetésében a feladat saját forrását biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

     Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

     Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

     Németh Tamás műszaki osztályvezető 
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1/3.  Fenyveserdő és Napsugár Bölcsőde felújítására pályázat benyújtása 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

37/2009. (IV.1.) határozat 

1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az 

Önkormányzati Minisztérium által kiírt pályázati lehetőség 

igénybevételével.  A Pápa Fenyveserdő Bölcsőde felújítási 

munkálataira 25.270 eFt beruházási érték mellett 5.270 eFt saját 

forrást biztosít. 

 

Határidő:  2009. április 3. 

Felelős:     Dr. Kovács Zoltán polgármester 

    Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

    Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

    Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

2) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az 

Önkormányzati Minisztérium által kiírt pályázati lehetőség 

igénybevételével.  A Pápa Napsugár Bölcsőde felújítási 

munkálataira 25.400 eFt beruházási érték mellett 5.400 eFt saját 

forrást biztosít. 

 

Határidő:  2009. április 3. 

Felelős:     Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

1/4.  A Városi Sportcsarnok felújítására pályázat benyújtása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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38/2009. (IV.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az 

Önkormányzati Minisztériumhoz történő pályázat benyújtásával és a 

pápai sportcsarnok 18.500 eFt összköltségű felújításhoz a 2009. évi 

költségvetési rendeletében 8.500 eFt saját forrást biztosít. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetési rendeletben a 

feladat megvalósítását elkülönítetten szerepeltesse, és a pályázat 

benyújtásával kapcsolatban a szükséges intézkedést megtegye. 

 

Határidő: a pályázat benyújtása (2009. április 24.) 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Németh Tamás műszaki osztályvezető 

   Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

   Uhlár Tibor sportcsarnok vezetője 

 

 

1/5. Egészségügyi gép-műszer fejlesztésre céltámogatási igény benyújtása 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

39/2009. (IV.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 27.864 

eFt összköltségű egészségügyi gép-műszer fejlesztéssel, melyhez a 

beruházási adatlapban foglaltaknak megfelelően 6.966 eFt saját forrást 

biztosít. 

Előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a saját forrást 2009. évi 

költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

Határidő: 2009. április 1. 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Németh Tamás műszaki osztályvezető 

   Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 

 

 

1/6.  Közfoglalkoztatást szervező alkalmazására pályázat benyújtása a Közép-

dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pápai Kirendeltségéhez 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

40/2009. (IV.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy az 

önkormányzat 3 fő közfoglalkoztatást szervező alkalmazására 

pályázatot nyújtson be a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi 

Központ Pápai Kirendeltségéhez.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az ezzel 

kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő:  2009. április 15.  

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Benecz Rita szoc. és eü. osztályvezető 

 

 

 

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

tervezete a környezet védelméről szóló, többször módosított 41/2005. (XII.16.) 

rendelet módosításáról 

  Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

                     Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 
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5/2009. (IV. 1.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a környezet 

védelméről szóló 41/2005. (XII.16.) 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 

 

 

3. Közfoglalkoztatási terv elfogadása 

Előadó:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Czeiner Zoltán, a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi 

Központ Pápai Kirendeltségének vezetője.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kövér József képviselő 

Az előterjesztés mellékletében összesen 103 fő közfoglalkoztatása szerepel. Megkérdezi, 

ennél több fő foglalkozatásának pénzügyi, vagy egyéb akadálya van-e? A 

közfoglalkoztatottak között 13 adminisztrátorból 10 fő a Polgármesteri Hivatal igénye. 

Kérdése, hogy ez létszámpótlást jelent-e, vagy ténylegesen szükség van ennyi 

adminisztrátorra? Az előterjesztés elkészítője 2008-as adatok alapján dolgozott, ezért kérdése, 

hogy 2009-ben ebbe a kategóriába eső személyek bekerülhetnek-e a közfoglalkoztatási 

tervbe?  

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Az előterjesztésben szerepel, hogy az önkormányzati intézményekben, valamint a 

Polgármesteri Hivatalban előzetes felmérést készítettek az alkalmazható közfoglalkoztatottak 

számáról. Ezen adatokat összesítve készült el az előterjesztés 103 fővel. A 

közfoglalkoztatottak alkalmazásának saját forrás vonzata is van, amit az intézmények 

költségvetésében kell szerepeltetni. A Polgármesteri Hivatal adminisztrátori létszámával 

kapcsolatban elmondja, közfoglalkoztatottakkal el tudnak látni bizonyos többletfeladatokat 

ott, ahol állandó munkaerőre nincs szükség. Példaként említi az időszakos irattározási 

többletfeladatokat, az adókkal kapcsolatos határozatok kiküldését. Az adminisztratív 

feladatok ilyen módon történő ellátása költségmegtakarítást is jelent, amelyre a jogszabály 

lehetőséget ad. 

A közfoglalkoztatási terv elkészítését az „Út a munkához” program írta elő. A tervet ebben az 

évben április 15-ig kell elkészíteni, de szükség esetén módosítható. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi, hogy a 103-nál több fő közfoglalkoztatás keretében történő alkalmazásának 

pénzügyi, vagy egyéb akadályai vannak? 
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Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

A közfoglalkoztatási tervben az intézményekben végzett előzetes felmérés alapján alkalmazni 

kívánt személyek száma szerepel. A foglalkoztatásnak tehát nem pénzügyi akadálya van, 

hanem ennyi fő foglalkoztatására van igény. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi, hogy a januártól-márciusig terjedő időszakban munkanélkülivé vált személyek 

bekerülhetnek még az adott év közfoglalkoztatási tervébe? 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Véleménye szerint azok is bekerülhetnek a közfoglalkoztatási tervbe, akik az elfogadást 

követően szerepelnek a nyilvántartásban. Indokolt esetben a közfoglalkoztatási terv 

módosítható. 

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

Elmondja, a közfoglalkozatási terv kizárólag a létszámot tartalmazza, nem az alkalmazni 

kívánt személyek nevét. Egy fő éves minimális alkalmazásának időtartama 90 munkanap. A 

tervben szereplő szám egész évben 103 fő teljes foglalkoztatását jelenti, szükség esetén az 

idei évben bekerülőket is tudják foglalkoztatni, azzal, hogy ebben az évben a 90 munkanapot 

teljesíteni kell. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A Polgármesteri Hivatalban 10 fő adminisztrátor alkalmazása az irattározáson és adóval 

kapcsolatos postázáson túl pl. okmányirodai többletfeladatok ellátása miatt indokolt.  

 

Czeiner Zoltán kirendeltség-vezető 

A közfoglalkoztatási tervet szükség esetén negyedévente felül lehet vizsgálni az esetleges 

változások miatt. A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pápai Kirendeltsége a 

tervet megvizsgálta és egyetértett azzal. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Elmondja, hogy a Kórházban az előzetes felmérés alapján kialakított létszámok tekintetében 

figyelembe kellett venni a munkaköröket is. A speciális képesítés szükségessége miatt 

kizárólag a közfoglalkoztatási tervben szereplő számú személyt tudják alkalmazni. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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41/2009. (IV.1.) határozat 

1.)  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a - Közép-

dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pápai 

Kirendeltségének és a szociálpolitikai kerekasztal véleményének 

figyelembe vételével – a közfoglalkoztatási tervet elfogadja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy fentiekkel 

kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  azonnal   

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Benecz Rita szoc. és eü. osztályvezető 

   

2.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

a polgármestert, hogy amennyiben a rendszeres szociális segélyre 

jogosult személy közfoglalkoztatása a közfoglalkoztatási terv 

alapján biztosított, egy éves időtartamra a megállapodást 

megkösse. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

     Benecz Rita szoc. és eü. osztályvezető 

 

 

4. Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert 

pályázatok megvalósításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás alpolgármester, SZASZET elnök 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Fodorné Takács Mária és Agócsné Varga Zsuzsanna 

igazgatóhelyettesek. 

 

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 beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül tudomásul veszi a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás 

tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról szóló 

beszámolót. 

 

 

5. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 

ellátásáról 

 

  Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Oláh Márta Gondozási Központ vezetője 

 Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 
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A napirendi pont tárgyalásán jelen van Oláh Márta, a Gondozási Központ vezetője, valamint 

Csöréné Pőr Eszter, az Egyesített Szociális Intézmény vezetője. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület a beszámolót egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Az utóbbi időben gyakran hiányoznak diákok az iskolából igazolatlanul huzamosabb ideig, s a 

szülők felelősségre vonását követően sem történik változás. Kérdése, hogy ebben az esetben 

be kell-e avatkoznia a gyermekvédelmi szolgálatnak? 

Az előterjesztés tartalmazza az elmúlt év tekintetében a családon belüli erőszak által érintett 

gyermekek számát. Megkérdezi, volt-e olyan eset, hogy egy családon belül többszöri 

bántalmazás történt? 

 

Dr. Németh Márta képviselő 

Megkérdezi, mik a gyakorlati tapasztalatok a szervezeti átalakítás óta, voltak-e nehézségek 

ezzel kapcsolatban? 

 

Harangozó Zsigmond képviselő 

Megdöbbentőnek tartja, hogy az elmarad gyermektartásdíjak összege ilyen magas. 

Megkérdezi, van-e lehetőség egyáltalán az elmaradt összegek behajtására?  

Tapasztalta, hogy a szociális kedvezmények kihasználása miatt a szülők „papíron” elválnak, 

azonban továbbra is együtt élnek. Ebből kifolyólag is adódhat a magas válási statisztika az 

országban. Véleménye szerint a mai szociális törvények egyáltalán nem szolgálják a családok 

érdekeit.  

Megkérdezi, van-e arra vonatkozóan adat, hogy mekkora összeg folyik ki így jogtalanul az 

önkormányzattól? 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Egyetért Harangozó Zsigmond képviselő által elmondottakkal. Előfordulhat azonban, hogy a 

szülők a válás után tényleg újra egy családdá válnak. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Megkérdezi, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységében van-e új 

ellátandó feladat, és biztosított-e ehhez a megfelelő létszám? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy Harangozó Zsigmond képviselő által felvetett problémával közvetlenül a 

Magyar Államkincstárnak kell megküzdenie, hiszen ez a szerv folyósítja a családi pótlékot. 

Amennyiben kiderül, hogy mégsem egyedülálló a szülő, szankcióként felfüggeszthetik a 

folyósítást, valamint visszafizetést rendelhetnek el. Adott esetben az egy családban lévő 

összes gyermekre is felfüggeszthetik a támogatás kiutalását. 

A jogtalan kifizetéseket kizárólag szigorúbb ellenőrzés mellett lehetne kiszűrni. Jelenleg 

egyetlen nyilatkozatot kell kitölteni arról, hogy a szülő egyedülálló. 
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Elmondja, hogy a gyermektartásdíjat bizonyos esetekben az állam előlegezi meg. A tartásdíj 

megfizetésének elmaradása esetén feljelentést lehet tenni, illetve hivatalból is indíthat az 

ügyészség eljárást. A büntetőeljárás során ha a kötelezett megfizeti az elmaradt tartásdíjat, 

nem hoznak az ügyben ítéletet, az eljárást megszüntetik. 

Elmondja, az állami, önkormányzati pénzek jogosulatlanul történő kifizetésének problémáját 

az „Út a munkához” program társadalmi vitája során két helyen is felvetette.  

Az igazolatlan hiányzások száma valóban megnövekedett. Az ifjúságvédelmi felelős 

hatásköre sajnos csak az iskolára vonatkozik, a „kapun kívülre” már nem. 

 

Oláh Márta Gondozási Központ vezetője 

A kérdésekre válaszolva elmondja, valóban megemelkedtek az iskolai hiányzások. Az iskolák 

igazolatlan hiányzással kapcsolatos bejelentését követően 3 napon belül megkeresik a 

gyermek szüleit. A problémásabb eseteknél esetkonferenciát is tartanak, amelyen 

szakemberek bevonásával szembesítik – elsősorban a középiskolából - hiányzókat. Az iskolák 

gyermekvédelmi felelőseivel együttműködve próbálják a problémát megoldani.  

A gyermekbántalmazások során az alapszolgáltatásokon túl a védelembe vétellel tudnak 

fokozottabb kontrollt gyakorolni a bántalmazott és a családja felett, beleértve ebbe a 

fokozottabb családgondozói jelenlétet. Megítélése szerint a gyermek-bántalmazásokban 

megközelítőleg fele-fele arányban felelős a szülő és a gyermek.  

 

Csöréné Pőr Eszter intézményvezető 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 8 hónapja tartozik az Egyesített Szociális 

Intézményhez, aminek munkáját szakmailag a Gondozási Központ vezetője felügyeli, 

irányítja. 2008. augusztusában 8 fővel működött az intézmény, azóta a költségvetésben 

engedélyezett 12 fős létszámot betöltötték. A többletfeladatok, a családok, gyermekek 

problémáinak növekedése miatt is szükség volt a létszám bővítésére. Új feladatként 

jelentkezett a foglalkoztatással kapcsolatban a beilleszkedési program. Megpróbálják a 

jelenlegi létszámmal ellátni a feladatokat, azonban úgy ítéli meg, hogy a feladatok bővülése 

esetén további családgondozóra lesz szükség. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megköszöni az eddig végzett munkát, és a további munkához is eredményeket, kitartást 

kíván. A problémák növekedésével jóval többen szorulnak majd segítségre, mint 5-6 évvel 

ezelőtt.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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42/2009. (IV.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

 

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 21 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

43/2009. (IV.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 147, 154/2008. 

(XII.18.) határozatok, a 17/2009. (II.26.) határozat 2. pontja, valamint 

a 19, 20, 21, 28/2009. (II.26.) határozatok végrehajtására adott 

jelentéseket elfogadja. 

 

8. Vegyes ügyek  

 

 

a) Pápa Város Önkormányzata és költségvetési szervei Közbeszerzési 

Szabályzatának jóváhagyása 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

Vállalkozási és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

44/2009. (IV.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata és költségvetési szervei Közbeszerzési Szabályzatát 

az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a szabályzat 

módosításáról az érintett költségvetési szervek vezetőit tájékoztassa. 

 

Határidő:  azonnal   

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 
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b)  Petőfi Emlékház kialakítása és csatlakozás a Magyar Irodalmi Emlékházak 

Egyesületéhez  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

45/2009. (IV.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az 

önkormányzat tulajdonát képező, Pápa, Petőfi u. 11. sz. alatti 

épületben a Petőfi Emlékház kialakításával.  

 

Pápa Város Önkormányzata csatlakozni kíván a Magyar Irodalmi 

Emlékházak Egyesületéhez (továbbiakban: MIRE). Egyetért a MIRE 

alapszabályában megfogalmazott célkitűzésekkel, részt kíván venni 

annak munkájában, továbbá – mindenkori éves költségvetése terhére - 

vállalja az éves tagdíj megfizetését.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a belépési 

nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Rádi Róbert osztályvezető 

 

 

 

c)  Támogatás nyújtása a kovásznai Márton Áron erdélyi püspöknek emléket állító 

szobor elkészítéséhez  

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 21 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

46/2009. (IV.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 300.000,- Ft 

támogatást nyújt a kovásznai Szent István Római Katolikus Plébánia 

részére Márton Áron erdélyi püspöknek emléket állító szobor 

elkészítéséhez, melynek fedezetét a 2009. évi költségvetés terhére 

biztosítja. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a kovásznai Szent István Király Római Katolikus 

Plébániával támogatási szerződést kössön. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 

 

 

d)  Támogatás nyújtása a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola épületének felújítási munkálataihoz 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

47/2009. (IV.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 400.000,- Ft 

támogatást nyújt a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola épületének felújítási munkálataihoz, melynek fedezetét a 

2009. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvánnyal 

támogatási szerződést kössön. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 
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e)  Pápa 0925/1 hrsz-ú külterületi ingatlan belterületbe vonása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

48/2009. (IV.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa 0925/1 

hrsz-ú külterületi ingatlan belterületbe vonásával egyetért. 

 

A településfejlesztés folyamatosságának és a 4 éven belül tervezett 

felhasználás figyelembevételével a Képviselőtestület belterületbe 

vonásra ezen ingatlant kijelöli. 

Utasítja a polgármestert a határozat Földhivatalba történő 

megküldésére. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

        Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

f)  Kovásznai delegáció kijelölése 

 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Megköszöni az Apor Vilmos Gyermekotthon részére gyűjtött adományokhoz történő 

hozzájárulást. A delegáció indulásáig szívesen fogadnak még pénzadományokat. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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49/2009. (IV.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2009. április 2-5. 

közt Kovásznán megrendezésre kerülő Kőrösi Csoma Sándor Napokra 

Pápa város képviseletében utazó delegációban résztvevőket az 

alábbiak szerint jelöli ki: 

 dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Zsegraics Gyula képviselő 

 Kelemen Ferenc képviselő 

 Pápai Musical Stúdió (6 fő) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 9,00 órakor szünetet rendel el. A szünet után a 

Képviselőtestület 9,20 órakor folytatja a napirendek tárgyalását. 

 

Gőgös Zoltán és dr. Németh Márta a testület üléséről távozott, jelen van 19 fő képviselő. 

 

6. Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 Előadó: Dr. Töreki Sándor r. alezredes, kapitányságvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Töreki Sándor r.alezredes, a Pápai Rendőrkapitányság 

vezetője, valamint dr. Bolcsik Zoltán dandártábornok, Veszprém megyei rendőrfőkapitány. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A beszámolót a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület megtárgyalta, a 

Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Töreki Sándor kapitányságvezető 

Köszönti a Képviselőtestületet. Az előterjesztésben megpróbálták bemutatni a 2008. évben 

szakterületenként elvégzett munkát. A Pápai Rendőrkapitányság lényegesen megfiatalodott 

állománya az elmúlt évben az elvárásoknak megfelelően teljesített, és 2009-ben is szavatolják 

a város polgárai által jogosan elvárt biztonságot. Céljuk, hogy a város lakói elégedettek 

legyenek az általuk végzett munkával. Megköszöni a testület által biztosított támogatást. A 

kamerás térfigyelő rendszer a gyakorlatban jó eredménnyel működik. Kéri a testület 

támogatását a továbbiakban is, hiszen a munka megfelelő elvégzéséhez, a város 

biztonságának szavatolásához ez nagymértékben hozzájárul. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A veszélyes áruk fuvarozásával kapcsolatos ellenőrzési tevékenység tekintetében elmondja, a 

városban gyakran szállítanak - teljesen szabálytalanul megrakott utánfutókon - külföldről 

behozott, többnyire felesleges és eladhatatlan lomot, amelyek elhelyezése sok problémát okoz 

a városban. Ezeknek az áruknak a szállítása és elhelyezése bizonyos szempontból 

közegészségügyi kérdést is felvet. 

A közvéleményben kialakult nézet, hogy a roma származásúak körében a rendőrök 

elnézőbbek, mint másokkal szemben. Célszerűnek tartja – ha igaz - az ezen történő 
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változtatást. Javasolja, hogy mindenkivel szemben a szabályoknak megfelelően, egyenrangú 

félként járjanak el. Sok esetben visszatetszést kelt, hogy a jogkereső állampolgár baj esetén 

kihívja a rendőrséget, aki régi ismerősként üdvözli az elkövetőt. Hozzáfűzi, ez nem személyes 

tapasztalata, de többen fordulnak hozzá ilyen jellegű panasszal. 

 

Kovács József képviselő 

A kábítószerrel való visszaélésekkel kapcsolatban az előterjesztés tartalmazza, hogy az esetek 

száma egy év alatt háromszorosára nőtt. Országos vagy helyi problémák vezettek a hirtelen 

növekedéshez? 

 

Kövér József képviselő 

Megkérdezi, létezik-e olyan oktatás, ahol a rendőrök azt tanulják meg, hogyan alakítsanak ki 

a lakossággal kapcsolatot? Kérdése, történik-e felelősségre vonás amiatt, ha kiderül, hogy a 

rendőr intézkedés közben nem megfelelően járt el? 

 

Harangozó Zsigmond képviselő 

Személyesen többször is tapasztalta, hogy az építkezések befejeztével kint maradnak az 

utakon a sebességkorlátozó és egyéb táblák. Bolcsik Zoltán megyei rendőrfőkapitánytól 

kérdezi, mit lehet tenni ezzel kapcsolatban? A televízióban is többször felmerült már ez a 

téma. 

Tudomása szerint olyan törvény elkészítését tervezik, amelyik lehetőséget nyújt arra, hogy 

tettenérés esetén le lehessen lőni a betörőket. Megkérdezi, mi igaz ebből? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Tudomása szerint nem folyik olyan előkészítő munka, melynek eredménye lehetne egy olyan 

törvényjavaslat, amiről Harangozó Zsigmond képviselő beszélt. Véleménye szerint ebben az 

esetben nem lenne arányos a válaszlépés. A FIDESZ indítványa az un. „háromcsapás” 

törvényt tartalmazza, amely a személy ellen elkövetett erőszakos bűncselekmények esetében a 

harmadik esetben csekélyebb mértékű elkövetés esetén is súlyosan büntetnének. Kalifornia 

államban vezették be ezt a szabályt, amelynek eredményeképpen jelentősen visszaesett az 

erőszakos cselekmények száma.  

A kint maradt forgalmi táblákkal kapcsolatban elmondja, az alapvetően nem a rendőrség 

feladata. 

Dr. Töreki Sándor kapitányságvezetőtől kérdezi, feltétlenül szükségesnek tartja-e a Flórián 

utcában a megállni tilos táblát, nem lenne-e elég a várakozni tilos tábla kihelyezése? 

A tavalyi év végén az idősek sérelmére elkövetett rablássorozat miatt kértek a megyei 

főkapitánytól segítséget a közterületi jelenlét megerősítésére, valamint a nyilvánosság elé 

tárták, hogy a megye átvette a nyomozást a helyi erőktől ebben az ügyben. A Cosma 

gyilkosság után azonban elcsendesedett a rablássorozattal kapcsolatos nyomozásról szóló 

tájékoztatás, ezért megkéri a megyei rendőrfőkapitányt, hogy adjon tájékoztatást a nyomozás 

jelenlegi állásáról. Az elkövetőt nem találták meg, a pápaiak életében pedig nagy 

felháborodást és aggodalmat váltott ki a rablássorozat. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, Városlődnél kihelyeztek egy sebességkorlátozó táblát, amelyet tudomása szerint a 

csehbányai kereszteződés felold. A domb tetején azonban kint van a sebesség korlátozás 

feloldására vonatkozó tábla. Megjegyzi, ezzel kapcsolatban már telefonált az illetékeseknek, 

azonban nem történt intézkedés. Megkérdezi a megyei rendőrfőkapitánytól, hogy jogszerűen 

van-e kihelyezve a sebességkorlátozást feloldó tábla?  
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Tájékoztatásképpen elmondja, a forgalmi táblák kihelyezése, a forgalmi sávok felfestése, a 

városkapuk kiépítése a közútkezelők feladata. A rendőrség ebben az ügyben nem rendelkezik 

hatáskörrel. 

 

Dr. Bolcsik Zoltán megyei rendőrfőkapitány 

Dr. Hermann István által elmondottakkal kapcsolatban mindenképpen intézkedni fognak. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi, mik a tapasztalatok a volt Kilián lakótelepen kialakított körzeti irodával 

kapcsolatban? Milyen mértékben járult hozzá az iroda kialakítása a lakótelepen a 

közbiztonság javulásához? Tervezik-e további körzeti irodák kialakítását a város 

lakótelepein?  

Megkérdezi, hogy az idei költségvetésben az önkormányzat által biztosított 400.000,- Ft-ot 

mire kívánják felhasználni?  

Kérdése, hogy jelenleg milyen intézkedést tehet egy rendőr, amennyiben családon belül 

történt erőszak miatt hívják ki? 

Szeretne tájékoztatást kérni a rendőrkapitányságon belül az elmúlt évben indult 16 fegyelmi 

eljárással kapcsolatban. 

 

Bocskay László képviselő 

Kérdése, hogy mikor kerülnek kihelyezésre a mobil kamerák? Megkérdezi, mennyire 

befolyásolja a rendőrség munkáját az, hogy szakmai tapasztalattal rendelkező, 40 év körüli 

dolgozók elmennek nyugdíjba?  

 

Dr. Kontrát Károly képviselő 

Véleménye szerint a rendőrség figyelmét inkább az embereket nagyobb mértékben zavaró 

bűncselekmények felé kellene fordítani a tilosban parkolás ellenőrzése, a városhatáron történő 

sebességmérés helyett. 2008-ban a szabálysértési bírságok összege több mint 10 milliárd Ft 

volt. Kérdése, Pápán mennyi volt a kiszabott és behajtott szabálysértési bírság összege? Nem 

túl szerencsés, hogy a rendőrség a működéséhez szükséges bevételek egy részét ilyen módon 

kénytelen fedezni.  

Többször tapasztalta, hogy a kerékpárútra büntetlenül hajtanak fel cross-motorral, azonban a 

tilosban parkolók azonnal megkapják a büntetést. Célszerű lenne a büntetések arányát 

eltalálni.  

Megkérdezi, hogyan alakul az állomány átlagéletkora? A korai nyugdíjazás nem tesz jót az 

állománynak, mivel a tapasztalatot megszerző kollegák mennek el nyugdíjba, és az ország 

nem tudja finanszírozni a 40 éves nyugdíjasokat. 

 

Kelemen Ferenc képviselő 

Megkérdezi, a KRESZ szerint van-e a sebességkorlátozásnak kiegészítő táblája? Megjegyzi, 

sok helyen vannak félreértelmezhető táblák. Erre példa a Nyárád-Pápa közötti útszakasz, ahol 

a 70-es sebességkorlátozó tábla alatt kiegészítő tábla is van, amely az esős útszakaszra 

vonatkozik. Tudomása szerint a csúszásveszélyt jelző tábla alá kell kirakni az esős, havas 

táblát kiegészítésként.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A beszámoló tartalmazza, hogy a tavalyi év első félévében hét, második félévben három, a 

gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény került megtartásra. Ezzel 

kapcsolatban elmondja, az elmúlt évben az október 23-i ünnepségen az emberek teljes 
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megdöbbenésére a Mándi Márton utcai emléktábla avatáson kommandósok és a rendőrségi 

biztonsági szolgálat emberei is kivonultak annak ellenére, hogy a rendezvényt bejelentették. 

Megkérdezi, miért történt ez?  

Megkérdezi, elegendő-e a nap 24 órájában a 2 fő folyamatos szolgálatot biztosító gépkocsizó 

járőr? Tudomása szerint a Cosma gyilkosság esetében is kevésnek bizonyult az éjszakai 

rendőri jelenlét.  

A beszámoló tartalmazza, hogy a személy- és vagyonvédelem területén 19 társas vállalkozást 

és 234 egyéni vállalkozót tartanak nyilván. A társas vállalkozások közül egynek 

magánnyomozói tevékenység folytatására is volt engedélye. Megkérdezi, van-e tudomásuk 

arról, hogy a rendőrök közül hányan vesznek részt ilyen vállalkozásban, illetve végeznek-e 

ilyen tevékenységet másodállásban? Be kell-e ezt jelenteni? 

A szabálysértési feljelentések száma 2008-ban közel 17 %-kal nőtt. Kondorosi Ferenc 

igazságügyi és rendészeti államtitkár szerint pedig a balesetek száma jelentősen csökkent az 

intézkedésekből kifolyólag. Pápa esetében ez nem így van, a közterületi órák száma azonban 

csökkent. Megkérdezi, mi az oka ennek? 

 

Dr. Bolcsik Zoltán megyei rendőrfőkapitány 

Köszönti a Képviselőtestületet. Szóbeli tájékoztatásként elmondja, évek óta a pápai 

rendőrkapitányság a legjobb a megyében a szakmai mutatók és a lakossági visszajelzések 

alapján is. Természetesen mindig vannak megoldásra váró problémák, azonban a pápai 

kapitányság illetékességi területe az országos átlaghoz viszonyítva biztonságosnak mondható.  

A megyei célkitűzések közé tartozik a Balaton környéki rész megerősítése, amelyben az 

önkormányzatok is partnernek bizonyulnak. A balatonfüredi önkormányzat 5 éven keresztül 

35 millió Ft-al támogatja az ottani rendőrkapitányság épületének felújítását, korszerűsítését, 

amelyhez az ORFK további 30 millió Ft támogatást nyújt. Badacsonytomajon egy modern őrs 

kialakítására kerül majd sor. Balatonalmádiban pedig szeretnék áthelyezni a 

rendőrkapitányságot az évek óta nem használt általános iskola épületébe.  

Elmondja, a fő hangsúlyt az erőszakos bűncselekmények felderítésére, megelőzésére fektetik. 

A megyei felderítő osztályt tavaly nyártól elkezdték erősíteni, további fontos feladat a létszám 

feltöltése. Hozzáteszi, Pápán a betöltetlen státuszok száma 21. Véleménye szerint a 

közterületen töltött órák száma szorosan összefügg a létszámmal. 2008. december 31-ig 

kellett biztosítani a volt határőröknek, hogy ott dolgozhatnak, ahol eddig szolgáltak. Más 

megyékben – például Győr-Moson-Sopron, és Vas megyében - pontosan emiatt van 

túltelítettség. A rendőri létszámmal kapcsolatban meg kell találni a helyes arányt. 

A táblák tekintetében elmondja, hogy azok elhelyezése, levétele valóban a közútkezelők 

hatásköre, a felmerült jelzéseket természetesen továbbítja az illetékesek felé. 

A jelenlegi feszült helyzetre is tekintettel kérte a munkatársait, hogy tartózkodjanak az olyan 

intézkedésektől, amelyek még jobban borzolják az emberek kedélyeit, valamint hogy ők is 

tartsák be minden esetben a közlekedési szabályokat. Ezekkel kapcsolatban kéri, hogy 

személyesen neki jelezzék az olyan eseteket, amelyeknél ennek ellenkezőjét tapasztalják.  

A Pápán elkövetett rablássorozattal kapcsolatban elmondja, valóban nem a pápai 

rendőrkapitányság végzi a nyomozást, azonban az továbbra is folyik. 

Egyetért azzal, hogy a 39 évtől történő nyugdíjazás problémákat vet fel. A jelenlegi szabályok 

alapján azonban egy beosztott nyomozónak vagy járőrnek magasabb a nyugdíja, mint a 

fizetése. A cél az, hogy a dolgozók jogosultságai, kedvezményei ne csökkenjenek, azonban 

megoldást kell találni arra is, hogy 40 éves, ereje teljében lévő dolgozók ne menjenek el 

nyugdíjba.  

 

 

 



 23 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kérdése, szakmailag visszaveti-e a munka eredményességét a tapasztalt kollégák nyugdíjba 

vonulása?  

 

Dr. Bolcsik Zoltán megyei rendőrfőkapitány 

Természetesen bizonyos mértékben visszaveti a munkát és növeli a megmaradt munkaerő 

felelősségét. Bűnügyi területen súlyos probléma, hogy kevés a sokat tapasztalt rendőr. Régen 

az újonnan felszerelt rendőrt egy tapasztalt, idősebb kolléga tanította meg a szakma csínjaira.  

 

Dr. Töreki Sándor kapitányságvezető 

A Pápán elkövetett sorozatos rablás túlterjeszkedett a város, továbbá a megye keretein is, 

nagyon erős összefogásra volt szükség. A tegnapi nap folyamán azonosítottak és őrizetbe 

vettek egy személyt, aki gyanúsítható azzal, hogy a társaival együtt nyugat-dunántúli 

településeken kifejezetten idősekkel szemben követtek el erőszakos bűncselekményeket. Az 

elkövetőt Celldömölkön, a pápaihoz hasonló módszerekkel elkövetett rablás során sikerült 

azonosítani. Belátható időn belül részletesebb beszámolóval tud majd szolgálni, jelenleg is 

folyik az elkövető kihallgatása.  

Mindenkinek megköszöni a rablásokkal kapcsolatosan nyújtott segítséget, a város 

összefogását. A lakosság, a Polgárőrség részéről érkezett bejelentéseknek köszönhetően 

számos más bűncselekmény elkövetőjét sikerült elfogni. 

A közterületi óraszám csökkenését a tömeges nyugdíjba vonulás és az okozta, hogy még nem 

sikerült pótolni a létszámot. A pápai 21 fős létszámhiány betöltése esetén a közterületen 

eltöltött órák száma emelkedni fog, a szolgálatokat addig is átszervezték, jobban 

koncentrálnak az éjszakára és a hétvégi időszakokra. Elmondható, hogy átlagban 2 fő 

gyalogos járőr, egy gépkocsival rendelkező járőr és egy helyszínelő áll rendelkezésre. 

Magánnyomozói tevékenységet egyetlen kollégájuk sem végez, őrző-védő cégben sem 

vesznek részt, ehhez nem is kapnának engedélyt.  

Az október 23-i rendezvények központi intézkedésből kifolyólag mindenhol fokozottabb 

figyelmet kaptak. 

A sebességkorlátozó táblák alatt elhelyezett kiegészítő táblákkal kapcsolatban elmondja, 

nemcsak a nyárádi, hanem az ihászi úton is van ilyen tábla. A rendőrség álláspontja szerint 

elsődlegesen ez egy sebességkorlátozó tábla, és ennek megfelelően járnak el. Természetesen 

etekintetben is megvan a jogorvoslati lehetőség, melynek során független magyar bíróság 

dönt, amennyiben oda eljut az ügy.  

A cross-motorok nemcsak a kerékpárúton, hanem az erdőkben, vadászterületeken is sok 

problémát okoznak. Menet közben – technikai eszközök hiánya miatt - valóban nem lehet 

elkapni őket, azonban álló helyzetben gyakran vonják őket intézkedések alá.  

A Mező utcában már elhelyezésre került egy mobilkamera, amelyet eddig hatékonyan tudtak 

használni.  

A volt Kilián lakótelepen kialakított iroda a tervek szerint valójában egy szolgáltató iroda 

lenne, ahol a Rendőrség, Polgárőrség, Közterület-felügyelet, adott esetben a 

Városgondnokság munkatársai dolgoznának együtt. A lakótelepen ideiglenesen elhelyezendő 

mobil kamerák segítségével a szolgáltató irodában nyomon tudnák követni a történéseket. 

Ezzel kapcsolatban az egyeztetések folynak, és a testületet is tájékoztatják majd. Megjegyzi, 

az iroda kialakítása óta nem fordult elő autókat megrongáló, leöntéses eseménysorozat. 

Megköszöni a Képviselőtestületnek a 400.000,- Ft-os támogatást, hiszen minden pénzre 

szükség van. Véleménye szerint célszerű a támogatásokat technikai eszközök beszerzésére 

fordítani.  

A létszámhiány betöltése nem egyszerű feladat, az önkormányzat által biztosított szolgálati 

lakást jelenleg nem használják. 
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A Flórián utcában nem tartja szükségesnek a megállni tilos táblát. Az ott lakók petícióban 

kérték a fokozottabb rendőri jelenlétet, azonban a helyzet normalizálódása esetén át kell 

gondolni a tábla szükségességét. 

A közlekedési táblákkal kapcsolatban elmondja, a kapitányságon a közlekedési osztályvezető 

irányításával megalakult egy un. „táblabizottság”, amely az elkövetkező egy évben 

felülvizsgálná a városban elhelyezett közlekedési táblákat, figyelembe véve a lakosság 

igényeit, észrevételeit is. 

A sebességméréseknél figyelembe veszik a lakosság, és az önkormányzat által írásban 

benyújtott igényeket.  

Véleménye szerint a rendőrkapitányság megfiatalodott személyi állománya nagyon lelkes, és 

mindent megtesznek a gyakorlat megszerzése érdekében. Esélyt lát arra, hogy a pápai 

kapitányság 5 éven belül a megye legjobb rendőri állományával rendelkező kapitánysága 

legyen. Havonta tartanak a dolgozóknak egy sportoktatással egybekötött kommunikációs 

tréninget. 

Valóban megháromszorozódott a kábítószerrel való visszaélések száma, azonban ez a 

hatékonyabb felderítés miatt is van, ez komoly operatív munkát igényel.  

A lomizás egy ismert jelenség, azonban nagyon nehéz kezelni. Bízik abban, hogy a kamerák 

alkalmazásával az illegális szemétlerakást is vissza tudják szorítani. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Véleménye szerint szigorúbb intézkedésekkel kellene fellépni a határon átlépő, túlsúlyos 

rakománnyal érkező autósokkal szemben. 

 

Dr. Töreki Sándor kapitányságvezető 

Súlymérésre sajnos nincsen lehetőségük, azt kifejezetten erre kialakított helyen lehet végezni. 

Amennyiben megfelelnek a járműszerelvényre vonatkozó szabályoknak, nem tudnak 

komolyabb intézkedést tenni.  

A megkülönböztető bánásmóddal kapcsolatos felvetésre elmondja, a roma származásúakkal 

szemben nem engedékenyebbek, de egyedi esetek a személyes kapcsolatokból kifolyólag 

előfordulhatnak. Általában a szabálysértők hivatkoznak arra, hogy másoknak mindent szabad. 

Minden egyes ehhez hasonló esetet megvizsgálnak, és ha kell, szankcionálják a nem 

megfelelően eljáró rendőrt.  

A szabálysértési összegekkel kapcsolatban nem tud pontos összeget mondani, a 

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület következő ülésére pontos adattal szolgál 

majd.  

A rendőrségen belüli fegyelmi eljárásoknál enyhe szankciókat kellett csak alkalmazni, pl. 

feddést vagy megrovást. Előfordult, hogy szakszerűtlen intézkedés alapozta meg az eljárást. 

Ezeknek a fegyelmi eljárásoknak inkább megelőző céljuk van, a Pápai Rendőrkapitányság 

fegyelmi helyzete jónak mondható. A rendőrkapitányság fiatal vezetése kiemelten kezeli ezt a 

kérdést, a megelőzés miatt.  

A családon belüli erőszaknál minden esetben kitöltenek egy űrlapot, tájékoztatják a 

családsegítő szolgálatot, súlyosabb esetekben pedig kiskorú veszélyeztetése miatt eljárást 

indítanak. Sok esetben azonban mire kiér a rendőr a helyszínre, a felek kibékülnek, és nem 

kívánják a rendőri intézkedést. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Elmondja, a közelmúltban egy nem pápai székhelyű, személy- és vagyonvédelemmel 

foglalkozó cég vetette fel annak a lehetőségét, hogy egy közbiztonsági átvilágítást 

készítenének a városról. Megkérdezi a kapitányságvezetőt, mi a véleménye arról, hogy a 

településen ilyen típusú tanulmány készüljön, indokoltnak látja-e ennek az elkészítését? 
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Tudomása szerint a közbiztonság megteremtése, a bűnözés megelőzése érdekében fellépő 

szervezeteket venné számba, és esetleg javaslatokat tenne további szervezetek, pl. városőrség 

létrehozására. Esztergomban már működik városőrség is. A településen fellelhető statisztikák, 

tapasztalatok alapján meghatároznák a város azon területeit, amelyeket akár technikai, akár 

emberi erőkkel meg kellene erősíteni a biztonság növelése érdekében. 

Hosszú éveken keresztül a pápai rendőrség megítélése pozitív volt a polgárok körében. Dr. 

Kovács Zoltán polgármester által említett október 23-i ünnepségen valószínűleg a politikai 

beavatkozásnak köszönhetően a rendőrség, mint az állam hivatalos szerve, nem megfelelően 

lépett fel. A rendőrség tekintélyének visszaállítását egyáltalán nem szolgálja az ehhez hasonló 

eljárások menete és tartalma. Az állampolgárok sajnos nem tudhatják, hogy az adott rendőr 

esetleg követett-e el olyan cselekményt, amiért akár el is ítélhetnék.  

Nem értette, hogy az október 23-i ünnepségen miért volt szükség ilyen mértékű, demonstratív 

rendőri jelenlétre, hiszen az ünnepségen kizárólag a testület tagjai, intézményvezetők és egy 

család vett részt.  

A pozitív megítélést az eredményes munka fogja majd kialakítani. Az elmúlt hetekben, 

hónapokban a városban jelenlévő fokozottabb rendőri jelenlét a város lakói körében 

megnyugvást okozott. 

 

Kövér József képviselő 

Személyesen is tapasztalta a rendőri jelenlét pozitív hatását a volt Kilián lakótelepen, de 

megjegyzi, valóban előfordult már olyan eset, hogy az intézkedésre kihívott rendőr 

„haverként” viselkedett a kifogásolt megatartású személyekkel. Fontosnak tartaná, hogy 

mindenkit azonos bánásmódban részesítsenek. Példaként említ egy esetet, amikor egy illető 

erkélyére kétszer is bedobtak egy üveget, amely hangos durranást okozott. Kihívták a 

rendőröket, akik megvizsgálták az ügyet, azonban harmadik alkalommal figyelmeztették az 

illetőt, hogy a következő felesleges bejelentésnél őt fogják feljelenteni. 

 

Harangozó Zsigmond képviselő 

Megköszöni Bolcsik Zoltán megyei rendőrfőkapitánynak a közlekedési táblákkal kapcsolatos 

reagálását, és az itt felmerült problémákkal kapcsolatban felajánlott segítséget.  

Bízik abban, hogy minél hamarabb sikerül elfogni a rablások elkövetőit, s meg tudják állítani 

a rablássorozatot. Egyetért dr. Kontrát Károllyal abban, hogy az intézkedések között 

fontossági sorrendet kellene felállítani. Sokkal inkább a rablásokra, betörésekre, 

gyilkosságokra kellene koncentrálni, mint a sebességkorlátozások túllépését figyelni. 

Célszerűnek tartaná a parlament által annak szabályozását, hogy a szakmailag csúcson lévő, 

40 év körüli rendőrök ne mehessenek nyugdíjba. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, a beszámolóval teljes mértékben elégedett, gratulál a kapitányság munkatársainak. 

A bűn- és balesetmegelőzési tevékenység kapcsán fontosnak tartja kiemelni Orsós Károly 

munkáját. Az ő polgárbarát, közreműködő személye és munkája példát mutat a diákok 

számára, s vonzóvá teszi a rendőri pályát. Az elmúlt évtizedekben tévesen sok negatív nézet 

alakult ki a rendőri szakmával kapcsolatban, amelynek eredményeképpen a diákok nem 

találták vonzónak ezt a pályát. Orsós Károly mindent megtesz annak érdekében, hogy példát 

mutasson, és bebizonyítsa, hogy a rendőri pálya elitnek számít. Az általa végzett munka 

mennyiségében és minőségében is felbecsülhetetlen értékű.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Grőber Attila hozzászólásához kapcsolódóan elmondja, hogy Pápa Város Rendőre 2008-ban 

Orsós Károly lett, kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseként. 
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Dr. Kontrát Károly képviselő 

A rendőri állomány utánpótlását rendkívül hátrányosan érintette a csopaki rendészeti 

szakközépiskola megszüntetése.  

A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület a rendőrkapitány által rendszeresen 

tartott beszámolók által figyelemmel kíséri a város közbiztonságának helyzetét. Megköszöni 

dr. Töreki Sándor kapitányságvezetőnek és munkatársainak a város közbiztonsága érdekében 

végzett munkáját. Kéri, hogy az eredményesség érdekében mindenképpen vegyék figyelembe 

a testület ülésén elhangzottakat a további munkájuk során. 

 

Dr. Bolcsik Zoltán megyei rendőrfőkapitány 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester által felvetettekre reagálva elmondja, néhány évvel ezelőtt 

Veszprémben is volt közbiztonsági átvilágítás, valamint korábbi munkahelyén, Budapesten is 

készült egy ehhez hasonló terv. Hasznosnak tartja a terv - különösen egy külsős cég általi – 

elkészítését, ezt támogatni fogja. 

Az október 23-i ünnepségen történt eseményeknek nem tudja az okát. Többször előfordul 

azonban, hogy a rendezők túlbecsülik a rendezvényen részt vevők számát. Példaként említi, 

hogy a Veszprémben történt Cosma gyilkosság után az első mérkőzésre több ezer ember 

részvételére számítottak, ennek ellenére pár száz ember volt jelen. A parancsnok feladata, 

hogy szükség esetén visszavonja a feleslegesen kirendelt rendőri erőket.  

Kövér József képviselő által említettekkel kapcsolatban elmondja, nyomatékosan felhívta a 

kollegái figyelmét a felmerülő esetek komolyan vételére. Tudomása szerint a 

kapitányságvezető is elmondta, hogy durranás, pukkanás bejelentése esetén minden esetben ki 

kell menni a helyszínre.  

Megköszöni a testületnek a városi rendőrkapitányságnak, valamint a megyei közgyűlésben 

részvevő képviselőknek a megyei rendőrkapitányságnak nyújtott támogatásokat. 

 

Dr. Töreki Sándor kapitányságvezető 

A rendőrök és a polgárok közötti kapcsolatteremtésre visszatérve elmondja, a fiatal 

rendőröknek meg kell tanítani, hogyan kezeljék a képviselők által említett szituációkat.  

A volt Kilián lakótelepen történt flakon-dobálós esetet kiemelten kezelik, jelenleg is 

foglalkoznak az üggyel.  

Minden rablással kapcsolatos esetet kiemelten kezelnek, céljuk, hogy az elkövetők rács mögé 

kerüljenek, a fokozottabb éjszakai ellenőrzések is ezt a célt szolgálják. Reális esélyt lát a 

rablássorozat elkövetőinek elfogására. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megköszöni a beszámoló elkészítését. Egyetért azzal, hogy a hiányzó 21 fős létszám pótlása 

nehéz feladat, így jóval nagyobb teher hárul a többi dolgozóra, a munka minőségét és 

mennyiségét illetően is. Bízik abban, hogy a rablássorozat elkövetőinek elfogása esetén 

megnyugszik a közvélemény. 

A felesleges rendőri jelenlétet a szlovák-magyar U20-as utánpótlás mérkőzésen is 

tapasztalhatták. Nagyon helyes, hogy mindenre felkészülnek, de amennyiben nincsen 

probléma, nyugodtan végezhetnék a rendőrök máshol a munkájukat.  

Véleménye szerint jó döntés volt, hogy a körzeti megbízotti irodát a volt Kilián lakótelepen 

alakították ki. A februárban tartott lakossági fórumokon problémaként merült fel a szemetelés,  

hangoskodás, az ablakok alatti padokon üldögélés, italozás, zajongás. A padokat a 

Városgondnokság munkatársai a lakótelep közepére szállították. A fokozottabb rendőri 

jelenlétnek fontos szerepe van, különösen hétvégeken és az éjszakai időszakokban. Ennek 

köszönhetően gyakorlatilag megszűntek a lakótelepi garázsfeltörések. 
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Orsós Károly pozitív példát mutat a diákoknak, a Rendőrtiszti Főiskolára ismeretei szerint 16-

szoros a túljelentkezés. A közterületen a munka dandárját végző őrmesterek, 

főtörzsőrmesterek, zászlósok képzése hiányzik. 

Elmondja, igény esetén kerítenek forrást a költségvetésből a rendőrség támogatására. Kisebb 

dolgokat a polgármesteri keretből is tudnak finanszírozni. A rendőri beszélgetést rögzítő 

mikrofonok beszerzéséből kifolyólag ellenőrizhető lesz a rendőri intézkedések jogszerűsége, 

vagy annak ellenkezője. Vélhetően ennek köszönhetően megszűnik majd az ismerősökkel 

folytatott megkülönböztetett bánásmód.  

Három webkamerát helyeznek majd el a városban, amely segítséget nyújthat a közlekedési 

baleseteknél is. 

Bízik abban, hogy 2009-ben egyre nő majd a közterületi jelenlét, pótolni lehet a hiányzó 

létszámot, továbbá csökken a súlyos bűncselekmények gyakorisága.  

Fontosnak tartja, hogy a kisebb súlyú ügyek helyett a fontosabb, komolyabb ügyekre, 

valamint a megelőzésre koncentráljon a rendőrség.  

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs, a vitát 

lezárja. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

50/2009. (IV.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

Köszönetét fejezi ki a Rendőrkapitányság vezetésének és személyi 

állományának az elért eredményekért. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester a testület üléséről eltávozott, jelen van 18 fő képviselő. Az 

ülést vezeti dr. Áldozó Tamás alpolgármester. 

 

7. Tájékoztató a KábelszatNet-2002. Kft. tevékenységéről 

Előadó:   Edvy Gyula ügyvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Edvy Gyula, a KábelszatNet 2002 Kft. ügyvezető 

igazgatója.  

 

Edvy Gyula ügyvezető igazgató 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, két éve működtetik problémamentesen a városi 

kamerarendszert. Felajánlja a lakótelepeken kialakításra kerülő mobil kamerák működtetését, 

hiszen elkészült a cég IP hálózata. A városban a Kábelszat az egyetlen szolgáltató, amelyik a 

város minden részén jelen van. 
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Takács Pál képviselő 

Megkérdezi, a bővített szolgáltatás keretein belül mikortól lehet nézni majd az Echo Televízió 

csatornát? Megköszöni, hogy újra lehet nézni az Orf1, és a Viasat3 csatornákat.  

 

Szirbek Rita képviselő 

Néhány hónappal ezelőtt a magas fenntartási költségekkel indokolták a Viasat3 csatorna 

kivételét a szolgáltatásból. Minek köszönhetően került most mégis újra a képernyőre? 

Egy évvel ezelőtt megpróbálták jelentősen felemelni a bővített szolgáltatás díját, ekkor 

azonban megjelent a piacon egy másik szolgáltató is, és megmaradtak a régi előfizetési díjnál. 

Hogyan lehetséges a régi árakon mégis tovább sugározni a bővített szolgáltatást? Kérdése, az 

emelés esetén ekkora haszna lett volna a szolgáltatónak? 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

A Triotel telefonos szolgáltatás lassan két éve működik. Ezzel kapcsolatosan kérdezi, 

mekkora az előfizetők köre, és milyen tapasztalatokkal rendelkeznek? Tudomása szerint 

ingyen beszélhetnek egymással az előfizetők. Létezik-e olyan telefonkönyv, ahol a Triotel 

előfizetéssel rendelkezők telefonszáma található? 

A csatornák esetleges bővítésével kapcsolatban végeztek-e közvélemény-kutatást az 

előfizetők körében? 

Megkérdezi, a hasonló csatornaszámú szolgáltatást nyújtó cég áraival összehasonlítva a pápai 

előfizetés mennyire számít kedvezőnek? Kérdése továbbá, hogy valóban kedvezményesebb-e 

az előfizetési díja annak, aki nem rendelkezik hűségnyilatkozattal és lemondja a szolgáltatást, 

majd a későbbiekben újra szerződést köt? 

 

Edvy Gyula ügyvezető igazgató 

A kérdésekre válaszolva elmondja, minden műsorszolgáltatóval külön szerződést kell kötnie a 

Kft-nek. Az Echo Tv továbbközvetítési díja olyan magas, hogy azt sem a lakosság, sem a Kft. 

nem bírná kifizetni. Jelen pillanatban is folynak a tárgyalások ezzel kapcsolatban. 

A Viasat3 csatorna tavaly októberben háromszoros áremelést jelentett be 2009. január 1-jétől. 

A kábeltelevíziós szakma összefogásaként, és a hasonló műsorok kínálata miatt a Viasat3 

mégis meggondolta magát, és a régi áron biztosítja a csatorna sugárzását. 

A piac bővülése miatt a csökkentett előfizetési díjak nagy bevételkiesést okoztak, amely a cég 

fejlődését korlátozza. A kábeltelevíziós szolgáltatóknál háromévente általában az összes 

eszközt cserélni kell a technológia fejlődése, a kapacitás növelése miatt. Folyamatban van a 

digitális fejállomás cseréje, amelynek a költsége 120 millió Ft. A saját erő mellett ennek a 

megvalósítását a plusz szolgáltatások bevezetésével próbálják meg fedezni.  

A telefonszolgáltatás internet alapú, amely teljesen egyenértékű a városban található másik 

vezetékes szolgáltatással. Ezt a céget jelenleg 6 fő működteti, és ezért lehet elérni a 

szolgáltatást alacsony áron. Hátránya, hogy áramszünet esetén viszont nem működik. A 

hálózaton belüli telefonálás valóban ingyenes, nemcsak Pápán, hanem a Triotel körzetein 

belül is. Megjegyzi, közel 12 kábeltelevíziós társasággal kötöttek már szerződést, és 70 

településen lehet már igénybe venni a Triotel szolgáltatásait. A Triotel ügyfélszolgálatán 

tájékoztatást tudnak adni a telefonszámokkal kapcsolatban, de a telefonkönyvben is 

megtalálható az ügyfelek telefonszáma. 

Minden szolgáltatónál vannak az új belépőkre vonatkozó akciók, de nem fordulhat elő, hogy 

lemondják és újrakötik a szerződést a kedvezmények elérése miatt. Azok az ügyfelek kapnak 

kedvezményeket, akik három hónapon belül nem voltak az ügyfélkörükben, valamint nem 

rendelkeznek a Kábelszatnál televíziós előfizetéssel, és eddig másik szolgáltatót vettek 

igénybe. 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester a testület ülésére visszaérkezett, jelen van 19 fő képviselő. Az 

ülés vezetését visszaveszi dr. Áldozó Tamás alpolgármestertől. 

 

Császár Endre képviselő 

Megkérdezi, Kéttornyúlakon mikor lesz elérhető az általuk nyújtott szolgáltatás? 

 

Edvy Gyula ügyvezető igazgató 

Megfelelő számú igénylő esetén természetesen kiépítenék ott is a hálózatot, mivel 

Borsosgyőrről át lehet vinni. 

 

Császár Endre képviselő 

Véleménye szerint meg kellene előlegezni a bizalmat. A KábelszatNet 2002 Kft. a korábbi 

évekhez képest a televíziós szolgáltatáson túl már telefonos és internetes szolgáltatás is nyújt, 

ráadásul az ár is kedvezőbb a korábbi évek árainál.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A lakossági fórumokon sokszor problémaként merül fel, hogy Borsosgyőrön sokkal több 

szolgáltatás érhető el, mint Kéttornyúlakon. Véleménye szerint a hálózat kiépítésének 

megelőlegezéséhez szükség esetén a testület is nyújthat támogatást.  

 

Edvy Gyula ügyvezető igazgató 

Megvizsgálják a hálózat kiépítésének lehetőségét. Utána kell járni, hogy kinek a tulajdonában 

vannak az útközben lévő ingatlanok, valamint az ÉDÁSZ-nak is meg kell vizsgálni, hogy 

alkalmasak-e azok az ingatlanok a hálózat kiépítésére.  

 

Kelemen Ferenc képviselő 

Hozzáteszi, a Puskás Tivadar utcában Kéttornyúlakhoz hasonló helyzet állt elő. Sokan kérték, 

– mint ott lakó képviselőt – hogy intézkedjen ebben az ügyben. Megfelelő számú aláírás 

összegyűjtése után kérték a szolgáltatás kiépítését, amire rövid időn belül sor került. Javasolja 

Kéttornyúlak képviselőjének, végezzék el az igényfelmérést a településen. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Helyesli, hogy a képviselők készítsenek a választópolgáraik körében igényfelmérést. A 

felmérésnél figyelembe kell venni, hogy a falusias környezetbe a modern dolgok iránt, mint 

pl. az internet, kevesebb lesz a kereslet. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Újra megkérdezi, készült-e az elmúlt években felmérés, közvélemény-kutatás az ügyfeleik 

körében a csatornák bővítésével kapcsolatban? 

 

Edvy Gyula ügyvezető igazgató 

Folyamatosan figyelik az ügyfelek igényeit. A csatornák kiosztása esetén megpróbálnak minél 

többféle igényt kielégíteni. Az ügyfélszolgálaton jelentkező igényeket minden esetben 

nyilvántartásba veszik, azonban külön nem készítenek felméréseket. 

Hamarosan elindul a digitális műsorszolgáltatás először 20 csatornával, majd a későbbiekben 

minden analóg csatornát megpróbálnak digitálisan is sugározni. A digitális műsorszolgáltatást 

ki fogják egészíteni közel 100 csatornára, ahol többféle csomag közül lehet majd választani. 

Lehetőség lesz a műsoronkénti választásra is, megjegyzi, a digitális csomagokban az egy 

csatornára eső díj valószínűleg magasabb lesz. 
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Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Megjegyzi, a szolgáltatók sincsenek könnyű helyzetben, hiszen a sportközvetítések 

tekintetében évről-évre más csatornákkal kötnek szerződést. Az angol bajnoki mérkőzéseket 

idén az Euro Sport közvetíti, az elmúlt évben a Sport1, Sport2 csatorna közvetítette. A 

tévécsatornák részéről is elvárható lenne némi következetesség és józanság, hiszen a piaci 

pozíciójukat veszélyezteti, hogy nem lehet követni a szolgáltatással ezt a változatosságot. 

 

Edvy Gyula ügyvezető igazgató 

A sportcsatornákkal kapcsolatban elmondja, a kábeltévés hálózatba úgy kerülnek be, hogy 

mindig megvesznek olyan közvetítési jogot, ami nincsen a többi csatornának. A 3-5 éves 

szerződés megkötése után a műsoridejüket általában ismétlésekkel töltik ki. 

 

A testület üléséről Máté István képviselő távozott, jelen van 18 fő képviselő. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül tudomásul veszi a KábelszatNet-2002. Kft. tevékenységéről 

szóló tájékoztatót. 

 

 

9. Vegyes ügyek 

 

g) Marcaltő Község Önkormányzatának kérelme közoktatási megállapodás 

megkötésére 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Polczer Sándor, Marcaltő polgármestere. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett elfogadásra javasolja. 

 

Polczer Sándor polgármester 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, az Oktatási és Kulturális Minisztérium 

szakállamtitkára jelenleg azt vizsgálja a marcaltői önkormányzatnál, hogy milyen mértékben 

sikerül megvalósítaniuk a közoktatási feladatokból rájuk háruló kötelezően ellátandó 

feladatokat. Előreláthatóan megállapítja, hogy Marcaltő község önkormányzata nem tesz 

maradéktalanul eleget a közoktatási törvényben foglaltaknak, mivel kizárólag az evangélikus 

egyház működtet általános iskolát. A környező településeken - Malomsokon, Egyházaskeszőn 

és Nemesgörzsönyben - megszűntek az iskolák. A Pápa-Marcaltő közötti 16 kilométeres 

távolságot autóbusszal 20 perc alatt meg lehet tenni. Bízik abban, hogy annak ellenére, hogy 

az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság nem értett egyet a megállapodás megkötésével, a 

Képviselőtestület kedvező döntést fog hozni. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kérdése, hogy azért szeretnének-e megállapodást kötni Pápa városával, mert a szülők nem a 

helyi evangélikus iskolába kívánják vinni a gyerekeiket, hanem Pápára, vagy esetleg meg fog  
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szűnni az evangélikus egyházközség fenntartói tevékenysége? Fentebb elmondottakból az 

következik, hogy azért hoznák a gyerekeket Pápára, mert a környéken minden iskola 

megszűnt. Hozzáteszi, a cél az lenne, hogy helyben lehessen megoldani a gyerekek 

iskoláztatását.  

 

 

Polczer Sándor polgármester 

Először egy alapítványnak adták át fenntartásra az iskolát, majd ezt követően a tavalyi évben 

az evangélikus egyház maga alapított általános iskolát, amely nagyon jól, stabil 

tanulólétszámmal működik. Jelenleg 22 beíratott első osztályos van. Véleménye szerint 

hosszútávon a környékbeli iskoláknál jóval stabilabban fog működni. Hozzáteszi, nem a 

szülők kívánják pápai iskolákba íratni a gyermekeiket, hanem az oktatási törvénynek 

szeretnének megfelelni. A szülőknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy gyermekeiket ne 

kizárólag csak egyházi intézményben oktathassák, hanem legyen világnézetileg semleges 

iskola is, vagy ilyennel megállapodás. 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

A közoktatási törvény valóban előír olyan kötelezettséget, hogy amennyiben egy településen 

egyházi intézmény működik, az önkormányzatnak egy világnézetileg semleges oktatást is kell 

biztosítani. Jelenleg azonban nem lehet tudni, hogy Marcaltőről mennyien választanák a pápai 

iskolát a helyi evangélikus iskolával szemben. A közoktatási törvény szerint a közoktatási 

megállapodásnak tartalmaznia kell a gyermekek, tanulók létszámát, valamint azt az időszakot, 

amelyre a megállapodás szól. Polczer Sándor polgármester által elmondottakból az derül ki, 

hogy erre jelenleg nem tudnak válaszolni. A pápai iskolák jelenlegi állapotukban és 

kapacitásukkal a pápai tanulók számára tudnak megfelelő ellátást biztosítani. A jövőre nézve 

bizonytalan létszám lehet, hogy a későbbiekben nem megfelelő ellátást eredményezne a 

jelenlegi kapacitás bővítése nélkül. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Valóban több település is – pl. Adásztevel, Bakonyjákó - szeretett volna megállapodást kötni 

Pápával, azonban egyik kérést sem támogatták azért, hogy a gyerekek a helyi iskolákat 

vegyék igénybe. Amennyiben Pápához csak hat, 500 fős település tartozna, elképzelhetőnek 

tartaná a közoktatási megállapodás megkötését. A Pápához tartozó 48 község mindegyikével 

azonban nem lehet megállapodást kötni. Ebben az esetben a Pápához tartozó községek 

iskoláskorú gyermekeinek száma alapján további iskolát kellene felépíteni, A és B osztállyal 

indítani, erre azonban képtelen az önkormányzat. Nem tud ilyen mértékű többletfinanszírozást 

nyújtani, hiszen az említett plusz osztályok létrehozása 50-100 millió Ft-os költségvetési 

kiadást jelentene.  

További indokként említi, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás közösen tarthatna fent oktatási 

intézményeket, ehhez többletfinanszírozás járna normatív alapon, de a tárulás tagjainak 

többsége nem hajlandó az oktatási feladatokban történő közös megállapodásra. Pápa e feladat 

tekintetében nem részese a társulásnak. Az oktatási feladatok ellátását a társulás adott esetben 

mikrotérségek kialakításával valósíthatná meg, és ehhez több állami normatív támogatást 

kapna, mintha Pápa tenné meg ugyanezt. 

 

Kelemen Ferenc képviselő 

A községekkel való oktatási megállapodás megkötése az idei évben már másodszor merült fel 

a testületi üléseken. A községekkel való szolidaritásra hivatkozva tartózkodott az 

állásfoglalástól. Véleménye szerint most sem lehet nyugodt lelkiismerettel dönteni. Teljesen 
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egyetért az anyagi indokokkal, azonban szerinte sokkal többet kellene foglalkozni ezekkel az 

ügyekkel a döntéshozatal előtt. Ha ilyen rövid időn belül két igény is érkezett az 

önkormányzathoz, az elkövetkező években biztosan többször kell még ehhez hasonló 

ügyekben dönteniük. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megjegyzi, ebben a kérdésben tiszta lelkiismerettel tud dönteni. Erre a problémára több 

megoldás lehetséges. A települési önkormányzat vagy saját intézményt tart fenn, vagy 

megállapodást köt másik önkormányzattal, vagy a többcélú kistérségi társulás keretein belül 

oldja meg az oktatást. A társulást valójában, mint önkormányzati közszolgáltatást fenntartó 

rendszert hoztak létre néhány évvel ezelőtt. A településeknek legkönnyebb megoldás nyilván 

az, ha ezt a problémát Pápa városa oldja meg, de a városnak van egyéb települési 

önkormányzati problémarendszere, amit meg kell oldania, továbbá financiálisan sincsen 

abban a helyzetben, hogy ezt megtehetné. A többcélú kistérségi társulás többletfinanszírozást 

kap azért, hogy a saját keretein belül oldja meg az oktatást. Sajnos a társulás községei a régről 

kialakult ellentétek, rossz érzések miatt nem tudnak megállapodni egymással. Elsőként ezt 

kellene megoldani, a társulás elnökeként felajánlja a segítségét a probléma megoldásához. A 

társuláson keresztül a községek több állami támogatáshoz jutnak, egyedül Pápa nem profitál a 

tagságából. A társulásban a szociális, valamint az egyéb önkormányzati közszolgáltatásokon 

kívül az oktatási feladatokat is el lehetne látni. Vannak iskolaközpontok a térségben, ahová 

több községből járnak diákok. A gyerekek szállítása közösségi buszokkal is megoldható, 

amelyeket pályázat útján is be lehet szerezni. 

A probléma megoldására az általa említett három lehetséges út közül – amennyiben a saját 

erőből történő iskolafenntartás nem lehetséges - a mikrotérségi összefogást javasolná. 

 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Megerősíti dr. Kovács Zoltán polgármester által elmondottakat. Elmondja, az önkormányzat a 

többcélú kistérségi társulás megalakulása előtt és annak működése közben is többször 

egyeztetett a községek polgármestereivel az oktatási kérdések megoldásával kapcsolatban.  

Több alkalommal felhívták a községek figyelmét, hogy a jövőre nézve a helyi 

önkormányzatoknak kell majd felelős döntést hoznia az oktatással kapcsolatban. A város 

mindent megtett a hasonló problémák elkerülése érdekében, valamint a többcélú kistérségi 

társulás létrehozását is felvállalta. A feladatok megoldásával kapcsolatos egyezetéseken 

folyamatosan részt vettek. Polczer Sándor polgármesternek már régen tisztában kellett volna 

lennie azzal, hogy az oktatási feladataikat a jogszabályoknak megfelelően kell majd 

megoldani. 

Hozzáteszi, az előző testületi ülésen tárgyalt oktatással kapcsolatos megállapodás nem azonos 

a Marcaltő által megkötni kívánt közoktatási megállapodással. Marcaltő az általános iskolai 

ellátás biztosítása mellett az óvodai ellátást is igénybe venné. Pápán jelenleg teljes egészében 

kihasználtak az óvodai férőhelyek. Marcaltő polgármestere az általános iskolai, óvodai 

szolgáltatást igénybe vevők számát sem tudja jelenleg megmondani.  

Megjegyzi, a megállapodás elutasítása nem kell, hogy rossz érzéseket keltsen, mivel Pápa a 

kellő időben és módon felhívta a figyelmet arra, hogy a problémát a községeknek kell 

megoldaniuk. Felhívta a figyelmet arra is, hogy milyen intézkedéseket és hogyan kellene 

majd meghozni. 
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Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Felhívja a figyelmet arra, hogy a kistérségi általános iskolákban jelenleg 1800-2000 körüli a 

gyermeklétszám. Nem mindegy azonban, hogy ez a gyermeklétszám mennyi iskola között 

oszlik meg. Néhány évvel ezelőtti gyakorlat szerint a város környékén minden harmadik 

település – pl. Nemesgörzsöny, Egyházaskesző, Marcaltő és Malomsok is - működtetett nyolc 

osztályos általános iskolát. Jelenleg az említett települések egyikén sem működik 

önkormányzati fenntartású iskola. Ez is megerősíti a polgármester által elmondottakat, 

miszerint egy időben meghozott, összehangolt döntéssel ez a négy település biztosan 

megmenthetett volna egy önkormányzati iskolát. Pápa a született gyermekek létszámához 

igazította az iskolái kapacitását, nem lát lehetőséget arra, hogy a jelenlegi 11 osztálynál 

lényegesen többet indítsanak a városban. A közoktatási megállapodás következményeként a 

gyermekek megfelelő oktatási ellátásának biztosítására nem lenne elegendő további 1-2 

osztály indítása. Az iskolákban is hasonló helyzet alakult ki a kapacitás szempontjából, mint 

az óvodákban. Jelenleg Pápán a 10 óvodába 1000 kisgyermek jár, azonban itt is szükség van a 

férőhelyek kibővítésére. Férőhely hiány alakulhat ki a jogszabályi változás miatt, miszerint a 

hátrányos helyzetű gyermekeket kötelező lesz majd felvenni. 

 

Mészáros István a testület üléséről távozott, jelen van 17 fő képviselő. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elfogadja a város érdekeiben elhangzott indokokat. Hosszútávú megoldásként 

elképzelhetőnek tartja, hogy létrehozzanak a községekből bejáró gyerekeknek egy iskolát, 

amit természetesen nem a pápai önkormányzat működtetne.  

Polczer Sándor polgármester elmondása szerint a közoktatási törvény szerint az egyházi 

iskola mellett mindenképpen biztosítani kell egy világnézetileg semleges oktatási 

intézményben a diákok képzését. Megjegyzi, nem sok településen működik egyházi iskola. 

Kérdése, erre tekintettel nem lehetne-e kivételt tenni és megállapodást kötni a településsel, 

természetesen miután megtudnák a pontos gyereklétszámot.  

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Hangsúlyozza, a fő problémát az jelenti, hogy nincsenek tisztában a számokkal. Nem biztos, 

hogy a többnyire katolikus vallású Marcaltői lakosoknak problémát okoz, hogy a 

településükön evangélikus iskola működik. A fő problémát ezzel kapcsolatban az okozza, 

hogy a pápai iskolák több szolgáltatást nyújtanak a diákok részére. Sok jelentkező esetén 

azonban kezelhetetlenné válna a helyzet, és előfordulhat, hogy pont ebből kifolyólag szűnne 

meg az ott jelenleg stabil létszámmal működő evangélikus iskola.  

Amennyiben a nagyobb gyermeket Pápára járatják a szülők tanulni, természetesen a kisebb 

gyermeket is Pápára fogják majd íratni. Nem gondolja, hogy helyi érdek lenne az ottani 

intézmény esetleges megszűnése. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A községi polgármesterek azt szeretnék, ha a finanszírozási modellből adódó nehézségeket, 

valamint az oktatási intézmények fenntartásával járó problémákat Pápa oldaná meg helyettük. 

Megjegyzi, hogy amelyik önkormányzat nem tart fent intézményt, ott bőven jut a 

költségvetésből felújításra, fejlesztésre, a helyben lévő közszolgáltatások fenntartására.  

Javasolja, hogy építsen a többcélú kistérségi társulás egy iskolát Pápán, amelyhez az 

önkormányzat akár a telek biztosításával is hozzájárulna. A 48 község szervezze meg az 

oktatást, a tanerőt és a fenntartást.  

A közoktatási megállapodás megkötése esetén Marcaltőnél megoldódna a probléma, Pápának 

viszont financiálisan többletproblémát okoznának. Ebben az esetben nem fordul majd minden 
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héten egy község a pápai önkormányzathoz, hogy oldja meg helyette az oktatással 

kapcsolatban felmerülő problémákat. 

 

Kelemen Ferenc képviselő 

Tekinthetik a képviselők a polgármester által elmondottakat határozati javaslatnak? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az általa említett felajánlás az önkormányzat vagyongazdálkodását is érinti. Természetesen 

elindulhat az előkészítés, azonban ehhez szükség van a községek által benyújtott kérelemre. A 

kérelem beérkezése után az érintett bizottságok azt megtárgyalnák, majd legvégül a 

képviselőtestület döntene. Előfordulhat, hogy a 48 községből csak 6 község kíván részt venni 

a közös fenntartású iskola létrehozásában. Nem lehet előre tudni, hogy miként reagálnának a 

mikrotérségi iskolákkal rendelkező községek erre a javaslatra. Megfelelő előkészítés mellett 

természetesen lehet erről tárgyalni a későbbiek folyamán. 

 

Kelemen Ferenc képviselő 

Továbbra is kitart azon véleménye mellett, hogy szolidaritást kellene vállalni a pápai kistérség 

költségeivel szemben. Életszerűnek tartja, hogy a Pápára dolgozni járó szülők a gyermekeiket 

Pápára kívánják iskolába íratni. Ezzel a kérdéssel hosszútávon mindenképpen foglakozni kell.  

Sajnos sokan keresnek a szabályok kikerülése érdekében kiskapukat. Példaként említi, hogy 

sokan a közel iskoláskorú gyermekeiket abba a pápai körzetbe jelentik be állandó lakcímre, 

ahol a választani kívánt iskola található.  

Jónak tartja a polgármester által felvetett javaslatot, és kívánatos lenne az ebbe az irányba 

való haladás érdekében mindent megtenni. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

A kialakult vita nem veszi figyelembe az országban található települési szerkezetet. Volt 

olyan időszak, amikor bizonyos településtípusokat – például a tanyákat - egyszerűen ki 

akartak iktatni. A jelenlegi kormány álláspontja szerint a településeket olyanná kell tenni, 

hogy ott megérje működtetni a közszolgáltatásokat. A volt pápai járásban talán egyetlen 

település lélekszáma sincsen 2000 fő felett. Gyakorlatilag a környékbeli települések 

lakosságát Pápára hozva ki lehetne alakítani Pápán egy 60.000 fős lakosságszámot. Ellenzi, 

hogy egysíkúvá tegyék az évszázadok alatt kialakult településszerkezetet. A települést, 

amelyik vállalta egy mikrotérségi, vagy vallási iskola működtetésével az oktatás ellátását, ne 

kényszerítsék a bezárásra a pápai iskolákba való beíratás lehetőségének biztosítása által. 

Véleménye szerint a térségi iskolákban ugyanolyan jó képzést tudnak adni a diákoknak, mint 

a pápai iskolákban. Olyan állami normatívákat kellene kialakítani, amely a falvakban is 

lehetővé teszi iskola fenntartását. Véleménye és saját tapasztalata szerint mikrotérségi iskolák 

működtetésével a problémát kiválóan lehetne kezelni. 

 

Polczer Sándor polgármester 

A hozzászólásokra reagálva elmondja, a fő céljuk az, hogy egyetlenegy marcaltői gyermeknek 

se kelljen igénybe vennie Pápán az általános iskolai és óvodai szolgáltatásokat. Kizárólag 

ebben az esetben van esélye a helyben működő evangélikus egyháznak hosszútávon 

fenntartani az általa működtetett iskolát. Céljuk, hogy mivel az önkormányzat nem tudta saját 

forrásból fenntartani az iskolát, az evangélikus egyházat támogassák az iskolafenntartásban. 

Dr. Kovács Zoltán polgármester által felvetett központi iskola kiépítését nem tudják 

támogatni, mivel a környező települések mind ellentétes érdekekkel rendelkeznek. Mindegyik 

településnek az az érdeke, hogy az oktatás helyben maradjon. A társulás megalakulásakor  
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valóban voltak az oktatás közös ellátására különböző felvetések. Azonban mivel a saját 

településen egyházi oktatás keretein belül meg tudják oldani a gyerekek képzését, ez szolgálja 

hosszútávon is az érdekeiket. Büszke arra, hogy a marcaltői evangélikus iskolába kilenc 

környező településről – köztük Pápáról is- járnak gyerekek.  

A kérelem azért került a testület elé, mivel a közoktatási törvény előírja, hogy az 

önkormányzatnak feladat-ellátási szerződést vagy megállapodást kell kötni a semleges oktatás 

biztosítása érdekében. Pápa vonatkozásában nem sérültek volna a szülők és a gyerekek 

érdekei. Elutasítás esetén mindenképpen levelet fog írni az Oktatási és Kulturális 

Minisztériumba, hogy a törvény által előírtak teljesíthetetlenek egy olyan önkormányzatnak, 

mint például a marcaltői, anélkül, hogy az önkormányzat érdekei ne sérüljenek. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Javasolja, hogy másik településsel kössenek közoktatási megállapodást, hogy megfeleljenek a 

törvényben előírtaknak.  

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs, a vitát 

lezárja. 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

 

51/2009. (IV.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. tv. 81. §-ában, valamint a 88. § (4) 

bekezdésében foglaltak alapján nem ért egyet Marcaltő Község 

Önkormányzatával a községben lakóhellyel rendelkező óvodás és 

általános iskolás korú gyermekek óvodai nevelése és általános iskolai 

oktatása tekintetében történő közoktatási megállapodás megkötésével.  

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselőtestület döntéséről Marcaltő 

Község Önkormányzatát tájékoztassa.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

pontja alapján indítványozza, hogy a 46. sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a 

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

pontja alapján indítványozza, hogy a 47. sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a 

testület. 

 

A Képviselőtestület 17 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 12.10 órakor bezárja.  

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 


