
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

 

Szám: 1/ 1 - 18/2009. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. május 21-i ülésén, a 

Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

Dr. Péntek Árpád, Bocskay László, Harangozó Zsigmond, dr. Kontrát Károly, 

Unger Tamás, Máté István, Császár Endre, Mészáros István, dr. Németh Márta, 

Venczel Csaba, Pingiczer Sándor, Kövér József, Grőber Attila, Szirbek Rita, 

Kovács József, Takács Pál képviselők, 18 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: Dr. Hermann István, Gőgös Zoltán és Kelemen Ferenc 

képviselők. 

A testület ülésére később érkeztek: dr. Vörös Ibolya és Zsegraics Gyula képviselők. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Köszönti a megjelenteket. A testület ülését 16.00 órakor megnyitja.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 18 fő képviselő jelen van.  

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról. 
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A Képviselőtestület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

55/2009. (V.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. május 

21-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2009. (…) rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 

2008. évi költségvetése végrehajtásáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

         Menyhárt László osztályvezető 

II. A 2008. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés 

 Előadó:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről szóló 12/2008. (IX.25.) rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Benecz Rita osztályvezető 

  

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete a közterület használatról és a 

reklámozás rendjéről szóló, többször módosított 18/1994. 

(V.17.) rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Benecz Rita osztályvezető 

 

4. Döntés pályázatok benyújtásáról 

Előadó:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

5. A költségvetési szervek gazdálkodásáról és jogállásáról szóló 

2008. évi CV. törvényből adódó felülvizsgálat 

 

I. Pápa Város Önkormányzata által alapított helyi 

önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak 

módosítása 

 

II. Pápa Város Önkormányzata és a Veszprém Megyei 

Önkormányzat által kötött közoktatási feladatátadási 

megállapodások módosítása 

 

III. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás társulási 

megállapodásának felülvizsgálata és alapító okiratának 

módosítása 

 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

       Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
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6. Beszámoló a Városi Sportcsarnok tevékenységéről 

Előadó: Uhlár Tibor intézményvezető 

 

7. Vegyes ügyek 

 

8. KÖZMEGHALLGATÁS – 20,30 

Tájékoztató a belváros rekonstrukciójáról 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

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

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése végrehajtásáról 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László osztályvezető 

 

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

szerint, Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna és Szekeresné Markolt Zita csoportvezetők. 

 

A testület ülésére dr. Vörös Ibolya és Zsegraics Gyula képviselők megérkeztek, jelen van 20 fő 

képviselő. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

A rendelet-tervezetet a Vállalkozási és Gazdasági Bizottság, a Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottság, az Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja, az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 6 igen 

szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 

egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, a működtetés területén az egészségügyi ágazatban 

nem javult a finanszírozás helyzete. A jelenlegi gazdasági helyzetben az OEP finanszírozás 

romlott, ami jelentős nehézségeket okozott a működés során. Az önkormányzat a fejlesztési 

feladatok területén - a kötvénykibocsátásból származó bevételek segítségével - 695 millió Ft-

ot meghaladó pályázati pénzeszközhöz jutott. Ebből az összegből a tavalyi évben 623 millió 

Ft érkezett meg az önkormányzathoz, a fennmaradó 71.675.000,- Ft ebben az évben várható.  

A könyvvizsgálói jelentés tartalmazza, hogy az önkormányzat gazdálkodásáról készített 2008. 

évi egyszerűsített beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről 

megbízható és valós képet ad. Kéri a Képviselőtestületet, hogy a 2008. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló rendeletet az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjen. 

A határozati javaslatban foglaltak szerint a Képviselőtestület az intézményi szabad 

pénzmaradványt - a gazdasági szükséghelyzetre tekintettel - az önkormányzat 2009. évi 

gazdálkodásának egyensúlya érdekében céltartalékba helyezi. Kéri a Képviselőtestületet a 

határozati javaslat támogatására. 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

2008-ban 136,3 millió Ft kedvezményben részesültek a helyi vállalkozások, illetve 

adóalanyok. Az adózási fegyelem a korábbiakhoz képest a végrehajtási tevékenység 

erősödése ellenére is romlott. Az önkormányzatnak fizetendő díjak kiegyenlítése hátrányba 

szorult a szolgáltatás kikapcsolásával járó, illetve az APEH által követelt díjak befizetésével 

szemben. Az életszínvonal romlása esetén az elkövetkező években számolni kell a hátralékok 

behajtási nehézségének fokozódásával. 

Az előre tervezett kiadások 93 %-ban, a fejlesztések pedig szinte kivétel nélkül 

megvalósultak. A fejlesztések pénzügyi teljesítése az elmúlt évben 75 %-os volt, az év 

második felében végrehajtott beruházásokból fennmaradó összeg az utolsó negyedévről erre 

az esztendőre húzódik át. 

A gazdasági válság hatása a szociális kiadások terén nem érződött erőteljesen, így nem volt 

szükség a költségvetés egyéb területeiből való átcsoportosításra. 

Az elmúlt évben a C-17-es program keretében, a Tarczy iskolában megvalósuló kéttannyelvű 

oktatás kialakítása feltételeinek megteremtéséhez az önkormányzat jelentős pénzösszeget 

biztosított. A program megvalósításához állami támogatásra is szükség lenne, ezzel 

kapcsolatban jelenleg is folynak tárgyalások. Állami támogatás hiányában az 

önkormányzatnak a megvalósítás jókora terhet jelent. 

Megköszöni az intézményvezetőknek a szűkös költségvetési helyzet ellenére is jól végzett 

munkájukat. A pénzügyi ellenőrzések megállapításai is a fegyelmezett gazdálkodást 

támasztják alá.  

A korábbi évekhez képest a lakásgazdálkodás körében – pl. bérlakások, panelépületek 

felújítása – erőteljes növekedést figyelhető meg, e körből kiemeli a Petőfi-ház felújítási 

munkáit. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a nehézségek és az intézményeknél tapasztalható napi 

működési gondok ellenére a város életében az uniós pályázatok révén, a közös munka 

eredményeképpen több fejlesztés is megvalósult.  

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

 

6/2009. (V. 21.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 

fenti számú rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

56/2009. (V.21.) határozat 

1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzata 2008. évi egyszerűsített 

beszámolóját a 8. sz. melléklet szerint jóváhagyja, a 

könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi. 

 

2) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2008. 

évi pénzmaradványt a 7, 7/a, 7/b, 7/c. sz. mellékletek szerint 

elfogadja, a 7/c. sz. mellékletben megállapított intézményi 

szabad pénzmaradványt 112.454 EFt-ot, az államháztartás 

működési rendjéről szóló, többször módosított 

217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 67. § (2) bek. alapján – a 

gazdasági szükséghelyzetre tekintettel – az önkormányzat 

2009. évi költségvetési egyensúlyi tartaléka alcímen 

céltartalékba helyezi, utasítja a polgármestert, hogy a 2009. 

évi költségvetési rendelet módosítását a pót-előirányzati 

kérelmekkel együtt terjessze a Képviselőtestület elé 

jóváhagyásra. 

 

Határidő: 2009 . július 10. 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Menyhárt László osztályvezető 

 

 

II. 2008. évi ellenőrzések tapasztalatai 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

        Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az érintett intézmények vezetői, valamint Borisz Terézia 

belső ellenőr. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Elmondja, az ellenőrzések tapasztalatai alapján az intézményeknél fegyelmezett gazdálkodás 

állapítható meg. A felügyeleti ellenőrzésen kívül jól funkciónál a folyamatba épített, előzetes 

és utólagos vezetői ellenőrzés is. A Polgármesteri Hivatal a társulási szerződés alapján két 

községi önkormányzat belső ellenőrzését is biztosította, valamint a kötelező könyvvizsgálat 

alapján auditáltatta a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő pénzügyi 

mérlegét. Az ellenőrzések, auditálások nem állapítottak meg szándékos szabálytalanságot. 

Visszatérő hibaként jelentkezik a szabályzatok aktualizálásának hiánya, mellyel kapcsolatban 

kiemeli, hogy évente akár többször is módosulnak a vonatkozó jogszabályok, s ezeknek a 
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változásoknak az átvezetése nem történik meg a szabályzatokban. Ennek ellenére a 

gazdálkodás a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik. Kéri a Képviselőtestületet az 

ellenőrzési jelentés elfogadására. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkéri az intézményvezetőket a szabályzatok folyamatos aktualizálására, rendben tartására. 

Megjegyzi, a leltározással kapcsolatban általában elmondható, hogy visszatérő hibákat 

állapítanak meg az ellenőrzések során, ezért felhívja a figyelmet a feltárt hibák jövőbeli 

kiküszöbölésére, a leltározás pontos vezetésére. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

57/2009. (V.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2008. évi 

ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

 

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

tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről szóló 12/2008. (IX.25.) rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Benecz Rita osztályvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Csöréné Pőr Eszter intézményvezető és Bene Andrásné 

gazdasági vezető. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. 

Elmondja, hogy a rendelet 5. számú mellékletében a normatíva oszlopban adminisztrációs 

hiba miatt a „fő/nap” szövegrész „fő/ hó” szövegrészre módosul. Az elírás a bizottsági ülésen 

ismertetésre került. 

Megköszöni az előterjesztés elkészítésében részt vevők munkáját. Felhívja a képviselők 

figyelmét a támogatási rendszer részletességére. A rendelet módosítása révén a szolgáltatást 

igénybe vevők az összegeket egy helyen találhatják meg, így ezek pontos ismeretében 

könnyebb lesz a döntéshozatal is. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

7/2009. (V.21.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa 

városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről szóló 12/2008. 

(IX.25.) 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. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. (…) rendelet-

tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló, többször 

módosított 18/1994. (V.17.) rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Benecz Rita osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Radó István, a Közterület-felügyelet vezetője. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, az Országgyűlés már több éve foglalkozik egy hasonló 

tartalmú törvény meghozatalával. Legutóbb dr. Kökény Mihály egészségügyi miniszter 

nyújtott be ezzel kapcsolatosan, két változatban törvényjavaslatot. A törvényjavaslat – amely 

várhatóan sok érdeket sért majd – valószínűleg a jövő év tavaszára készül el, az egyeztetések 

után. Úgy vélte, hogy jó volna megvárni a helyi rendeletalkotással a nemdohányzók 

védelméről szóló törvényt, azonban a központi szabályozás elhúzódására, valamint Szirbek 

Rita képviselő önálló indítványára is tekintettel az előterjesztésben foglaltak szerint 

szabályoznák a nemdohányzók védelmét. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, önálló képviselői indítványban nyújtott be rendelet-tervezetet a Polgármester 

Úrhoz, melynek megalkotását a dohányzás elterjedése is indokolja. A fiatalkorúak 

dohányzásának egyik oka a negatív családi példa, a másik a kortárs csoport hatása. 

Felmérések szerint a középiskolákban tanulók 95 %-ának, a felsőoktatásban tanulók 99 %-

ának van a baráti körében dohányzó fiatal. Az általános iskolákban is csak minden harmadik 

diák mentes a dohányzástól. A dohányzás elleni küzdelem családi, iskolai és települési szinten 

is nagyon fontos. A települések közterületein történő dohányzás – azok szennyezésével, a 

cigarettacsikkek eldobásával - a tisztántartás tekintetében is nagy kihívást jelent az 
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önkormányzatoknak. A játszótéri dohányzás tilalmának bevezetését fontosnak tartja, mivel 

ezentúl nem közvetítenek negatív példát a gyermekeknek. A megalkotandó rendelet célja 

elsősorban nem a büntetés, hanem a figyelemfelhívás. Kéri a Képviselőtestületet a rendelet-

tervezet támogatására. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi a Közterület-felügyelet vezetőjét, hogy véleménye szerint hogyan lehet majd 

végrehajtani és betartatni az emberekkel a rendeletben foglaltakat? 

 

Radó István közterület-felügyelet  vezetője 

Elmondja, a város játszótereit rendszeresen ellenőrzik, megjegyzi, a bizonyítás nehézsége 

miatt szankcionálni kizárólag a szabálysértők tetten érése esetén tudnak. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Dr. Kökény Mihály által benyújtott javaslat tartalmazza, hogy a játszóterek körül egy 5 

méteres védőövezetet alakítanának ki, amelyen belül is tilos lenne a dohányzás. Szirbek Rita 

képviselői indítványában is szerepelt ez a szabály, azonban a gyakorlati jogalkalmazás 

nehézsége miatt ezt a rendelkezést nem építették be a tervezetbe.  

2009-ben az elsődleges cél a játszótéren való dohányzás tilalmával kapcsolatban nem a 

szankcionálás, hanem az emberek figyelmeztetése, tájékoztatása a rendeletben foglaltakkal 

kapcsolatban.  

 

Radó István közterület-felügyelet vezetője 

Egyetért azzal, hogy nehezen tudták volna ellenőrizni a szabálysértési eljárás során, hogy a 

szabálysértést az 5 méteres körzeten belül követték-e el vagy sem. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

8/2009. (V. 21.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterület 

használatról és a reklámozás rendjéről szóló, többször módosított 

18/1994. (V.17.) rendelet módosításáról szóló, fenti számú rendeletét 

az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos 

módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

 

 

4. Döntés pályázatok benyújtásáról 
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Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

4/1. Pályázat benyújtása Rohonczi utca, Erkel F. utca, Vaszari út, Fecske utca 

járdaépítésre (TEKI) 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

58/2009. (V.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ülésén úgy 

határozott, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 

által meghirdetett „Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati 

fejlesztések támogatása” (TEKI) támogatására pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat célja: Pápa járdaépítés  

A fejlesztés megvalósulási helye: Pápa Rohonczi, Erkel, Vaszari és 

Fecske utca.  

 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 10.801.676,- 

Hitel - 

Támogatásból igényelt összeg 19.998.655,- 

Egyéb támogatás (nevesítve) - 

Egyéb forrás - 

Összesen 30.800.330,- 

 

A Képviselőtestület a 2009. évi saját forrás összegét Pápa Város 

Önkormányzata  2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.26.) 

költségvetési rendeletében biztosítja. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: 2009. június 2.(a pályázat benyújtására) 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

                Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

                Németh Tamás műszaki osztályvezető 

                Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 

 

 

 

4/2. Pályázat benyújtása Ötödik u., Árok u., Aradi u., Attyai u. felújítására, 

korszerűsítésére (TEUT) 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

59/2009. (V.21.) határozat 

1./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó, a 

települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi 

közutak felújításának, korszerűsítése pályázattal (TEUT). 

 

Az „Ötödik utca útfelújítás” bruttó bekerülési költsége 

28.792.746,-Ft, a saját forrás 14.396.373,-Ft, az igényelt TEUT 

támogatás 14.396.373,-Ft.  

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat 

benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, a 

2009. évi költségvetésben a feladat saját forrását a fejlesztési célú 

feladatok előirányzat 6.62 cím terhére biztosítsa. 

 

Határidő: 2009. június 2.(a pályázat benyújtására) 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

               Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

               Németh Tamás műszaki osztályvezető 

               Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 

2./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó, a 

települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi 

közutak felújításának, korszerűsítése pályázattal (TEUT). 

A „Árok utca burkolatfelújítás” bruttó bekerülési költsége 

15.739.205,-Ft, a saját forrás 7.869.603,-Ft, az igényelt TEUT 

támogatás 7.869.603,-Ft. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat 

benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, a 

2009. évi költségvetésben a feladat saját forrását a fejlesztési célú 

feladatok előirányzat 6.68 cím terhére biztosítsa. 

 

Határidő: 2009. június 2.(a pályázat benyújtására) 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

               Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

               Németh Tamás műszaki osztályvezető 

               Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

3./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó, a 
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települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi 

közutak felújításának, korszerűsítése pályázattal (TEUT). 

 

Az „Aradi utca rekonstrukció” bruttó bekerülési költsége 

34.776.378,-Ft, a saját forrás 17.388.189,-Ft, az igényelt TEUT 

támogatás 17.388.189,-Ft. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat 

benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, a 

2009. évi költségvetésben a feladat saját forrását a fejlesztési célú 

feladatok előirányzat 6.71 cím terhére biztosítsa. 

 

Határidő: 2009. június 2.(a pályázat benyújtására) 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

       Németh Tamás műszaki osztályvezető 

          Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 

4./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó, a 

települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó belterületi 

közutak felújításának, korszerűsítése pályázattal (TEUT). 

 

A „Pápa-Tapolcafő Attyai utca útépítés” bruttó bekerülési 

költsége 7.265.900,-Ft, a saját forrás 3.632.950,-Ft, az igényelt 

TEUT támogatás 3.632.950,-Ft.  

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat 

benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, a 

2009. évi költségvetésben a feladat saját forrását a fejlesztési célú 

feladatok előirányzat 6.41 cím terhére biztosítsa. 

 

Határidő: 2009. június 2.(a pályázat benyújtására) 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

       Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

       Németh Tamás műszaki osztályvezető 

       Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 

 

4/3. Pályázat benyújtása egészségügyi gépműszer beszerzésre (CÉDE) 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

elfogadásra javasolja. 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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60/2009. (V.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ülésén úgy 

határozott, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 

által meghirdetett „Önkormányzati fejlesztések támogatása területi 

kötöttség nélkül” ( CÉDE) támogatására pályázatot nyújt be. 

 

A pályázat célja: Eü. gépműszer beszerzés támogatása  

A fejlesztés megvalósulási helye: Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9.  

 

A fejlesztés forrásösszetétele:                                           adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 7.000.000,- 

Hitel - 

Támogatásból igényelt összeg 19.997.957,- 

Egyéb támogatás (nevesítve) 467.991,- 

Egyéb forrás - 

Összesen 27.465.948,- 

 

A Képviselőtestület a 2009. évi saját forrás összegét Pápa Város 

Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.26.) 

költségvetési rendeletében a 4.cím 7.Beruházás kiemelt előirányzata 

terhére 7.000 eFt-ot és a Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány 

(Pápa, Jókai u. 5-9.) 468 eFt-ot, összesen 7.468 eFt-ot biztosítja. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: 2009. június 2.(a pályázat benyújtására) 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

     Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

     Németh Tamás műszaki osztályvezető 

     Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 

4/4. Pályázat benyújtása Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítésére 

(KDOP) 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

 

61/2009. (V.21.) határozat 
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Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Közép-

dunántúli Operatív Program (KDOP-2009-5.3.2) keretében beadandó 

„Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése” pályázattal. A 

pályázaton igényelt támogatás 30.000.000,- Ft, melyhez a saját forrást 

a mindenkori éves költségvetése terhére annak felmerülésekor 

biztosítja. 

 

Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat 

benyújtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2009. szeptember 30. (a pályázat benyújtására) 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

        Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

        Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

        Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

4/5. Pályázat benyújtása a Pápai Esterházy kastély, mint kiemelt turisztikai 

vonzerő fejlesztésére 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

Vállalkozási és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

62/2009. (V.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Közép-

dunántúli Operatív Program (KDOP-2009-2.1.1/A.) keretében 

beadandó „Pápai Esterházy kastély komplex, környezetbarát 

üzemeltetését lehetővé tévő turisztikai célú rehabilitációja és 

családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” pályázattal. A 

pályázaton igényelt támogatás 1.608.893.749,- Ft, melyhez a saját 

forrást a mindenkori éves költségvetése terhére, annak felmerülésekor 

biztosítja. 

 

Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat 

benyújtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg, 

valamint a saját forrás csökkentése érdekében – lehetőség esetén – 

egyéb források bevonásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2009. június 10. (a pályázat beadására)  

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

        Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

        Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

        Németh Tamás műszaki osztályvezető 
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   4/6. Pályázat benyújtása a Pápa Város Önkormányzata fenntartásában működő 

intézményekben végrehajtott létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos 

költségvetési hozzájárulási igénylésre  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

63/2009. (V.21.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 148/2008. 

(XII.18.) határozatának 1. pontjával utasította a fenntartásában 

működő intézmények vezetőit, hogy a feladatellátás ésszerűbb 

megszervezése, a takarékos gazdálkodás érdekében az átszervezési 

lehetőségeket vizsgálják meg, a munkavállalók körében szükséges 

létszámcsökkentésekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket  

hajtsák végre. 

 

A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 

főigazgatójának jelzése alapján Pápa Város Önkormányzata 

felülvizsgálta a fenntartásában működő intézmények 

létszámhelyzetét, az intézmények között tervezhető létszám- és 

álláshely-átcsoportosítás lehetőségét, melynek eredményeként az 

államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 

217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 60. § (1) bek. a/ illetve b/ 

pontjának figyelembe vételével az alábbi végleges 

létszámcsökkentést  rendeli el: 

 

 Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 

Pápa, Jókai u. 5-9.)  

2009. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:            375 fő 

Fenntartó által elrendelt létszámcsökkentés                 5 fő 

 

Az érintett intézmény költségvetési létszámkeretét a fenntartó 

csökkenti, melynek következményeként az intézmény záró 

létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:       370 fő 

 

Határidő:  munkáltatói intézkedés megtételére: azonnal 

Felelős:  Dr. Vörös Ibolya főigazgató 
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2. Pápa Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság 2009. évi 

költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. 5. sz. melléklet 9. 

pontjában, valamint a helyi önkormányzatok  és a többcélú 

kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos 

egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési 

rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes 

feltételeiről szóló 5/2009. (II. 20.) ÖM rendeletben foglaltak 

alapján a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel 

kapcsolatos költségvetési hozzájárulás igénylésére pályázatot nyújt 

be. 

 

Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 12.)  

A 2009. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:        1619 fő 

A II. ütemű pályázatnál figyelembe vett létszámcsökkentés      5 fő 

A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:       1614 fő 

 

Egyidejűleg a pályázó nyilatkozik, hogy jelen pályázatban szereplő 

közalkalmazottak után a Magyar Köztársaság 2008. évi 

költségvetéséről szóló 2007. évi  CLXIX. Tv. 5. sz. mellékletének 

9. pontja szerinti, valamint a 15/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet 

szerinti pályázat keretében támogatásban nem részesült.  

 

A létszámcsökkentésben érintettek részére Pápa Város 

Önkormányzata fenntartói körén belül - költségvetési szerveinél és 

polgármesteri hivatalánál, - a meglévő üres álláshelyeken, az 

előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 

álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás 

következtében az Önkormányzat fenntartói körén kívüli 

munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 

foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 

megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség, 

 

A pályázó nyilatkozik, hogy a létszámcsökkentéssel érintett 

álláshelyen nyugdíjasnak minősülő foglalkoztatott felmentése 

esetén az álláshely megszüntetéséről legkésőbb a felmentési idő 

utolsó napjáig döntést hoz.  

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy – önkormányzati 

rendelet kivételével, jogszabályból adódó többletfeladatok ellátási 

kötelezettségének esetét kivéve – a jelen pályázat keretében 

megszüntetett álláshelyek visszaállítására legalább 5 évig nem 

kerül sor. 

 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2009. július 10. 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

                 Dr. Nagy Krisztina  titkársági osztályvezető 

                 Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 
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5. A költségvetési szervek gazdálkodásáról és jogállásáról szóló 2008. évi CV. 

törvényből adódó felülvizsgálat 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

          Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

5/I. Pápa Város Önkormányzata által alapított helyi önkormányzati 

költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi Bizottság 

egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 

Fenyveserdő, Napsugár és Bóbita Bölcsőde, a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő, az Egyesített Szociális Intézmény, valamint az Egészségügyi Alapellátási Intézet 

alapító okiratait egyhangúlag elfogadásra javasolja. Az Oktatási, Kulturális és Vallási 

Bizottság a Városi Óvodák, a Tarczy Lajos Általános Iskola, Munkácsy Mihály Általános 

Iskola, az Erkel Ferenc Ének-zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a 

Weöres Sándor Általános Iskola, a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola, a Városi Könyvtár, a 

Jókai Mór Művelődési Központ és a Városi Televízió alapító okiratait egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. Az Ifjúsági és Sport Bizottság a Városi Sportcsarnok alapító okiratát 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Településfejlesztési és Ellátási Bizottság, valamint a 

Vállalkozási és Gazdasági Bizottság a Városgondnokság alapító okiratát egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

64/2009. (V.21.) határozat 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 

38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

tv. 66. §-a, valamint a  költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv.  1. §-a alapján 2009. július 

1. napi hatállyal  

 

1. a Városi Óvodák alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az 

intézmény Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

118/2008. (IX. 25.) határozata 2. pontjával és 10/2008. (II. 28.) 

és 185/2007. (XII. 20.) valamint a 43/2007. (III. 29.) 

határozatával módosított 72/2005. (V.12.) határozata 1. 

pontjával jóváhagyott alapító okiratát hatályon kívül helyezi. 
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2. az Erkel Ferenc Ének – Zenei Általános Iskola alapító okiratát 

az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, 

ezzel egyidejűleg az intézmény Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 118/2008. (IX. 25.) határozata 3. pontjával és 

10/2007. (II.28.) és 185/2007. (XII. 20.) határozattal módosított 

87/2007. (VII.05.) határozatának 3. pontjával jóváhagyott 

alapító okiratát hatályon kívül helyezi. 

 

3. a Munkácsy Mihály Általános Iskola alapító okiratát az 

előterjesztés 3. sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, 

ezzel egyidejűleg az intézmény Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 185/2007. (XII. 20.) és 43/2007. (III.29.) 

határozattal, valamint a 110/2006. (VIII.10.) határozata 3. 

pontjával módosított 72/2005. (V.12.) határozatával jóváhagyott 

alapító okiratát hatályon kívül helyezi. 

 

4. a Tarczy Lajos Általános Iskola alapító okiratát az előterjesztés 

4. sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, ezzel 

egyidejűleg az intézmény Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 118/2008. (IX.25.) határozat 4. pontjával, a 

100/2008. (VII.10.) határozata 3. pontjával, a 185/2007. (XII. 

20.) határozatával, és a 43/2007. (III. 29.) határozatával, 

valamint a 110/2006. (VIII.10.) határozata 3. pontjával és 

94/2006. (VII. 6.) határozata 1. pontjával, valamint 132/2005. 

(IX.22) határozata 4/ a. pontjával módosított 72/2005. (V.12.) 

határozata 4. pontjával jóváhagyott alapító okiratát hatályon 

kívül helyezi. 
 

5. a Weöres Sándor Általános Iskola alapító okiratát az 

előterjesztés 5. sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, 

ezzel egyidejűleg az intézmény Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 185/2007. (XII.20.) határozatával és a 

43/2007. (III. 29.) határozatával módosított 72/2005. (V.12.) 

határozata 5. pontjával jóváhagyott alapító okiratát hatályon 

kívül helyezi. 

 

6. a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító 

okiratát az előterjesztés 6. sz. mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az intézmény Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete 118/2008. (IX.25.) 

határozata 1. pontjával módosított 33/2008. (IV. 3.) 

határozatával jóváhagyott alapító okiratát hatályon kívül helyezi. 
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7. a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő alapító 

okiratát az előterjesztés 7. sz. mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az intézmény Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete 138/2008. (XI. 6.) 

határozata 6. pontjával a 185/2007. (XII. 20.) határozatával, és a 

90/2007. (VII.05.); továbbá a 43/2007. (III. 29.), valamint a 

132/2005. (IX. 22.) határozatával módosított 72/ 2005. (V.12.) 

sz. határozatának 10./b. pontjával jóváhagyott alapító okiratát 

hatályon kívül helyezi. 

 

8. a Bóbita Bölcsőde alapító okiratát az előterjesztés 8. sz. 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az 

intézmény Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

138/2008. (XI.6.) határozata 2. pontjával és 185/2007. (XII. 20.) 

határozatával módosított 72/2005. (V.12.) határozata 11. 

pontjával jóváhagyott alapító okiratát hatályon kívül helyezi. 

 

9. a Fenyveserdő Bölcsőde alapító okiratát az előterjesztés 9. sz. 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az 

intézmény Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

17/2009. (II.26.) határozata 2. pontjával, a 138/2008. (XI.6.) 

határozat 3. pontjával és a 185/2007. (XII. 20.) határozatával 

módosított 72/2005. (V.12.) határozata 12. pontjával 

jóváhagyott alapító okiratát hatályon kívül helyezi.  

 

10. a Napsugár Bölcsőde alapító okiratát az előterjesztés 10. sz. 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az 

intézmény Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

138/2008. (XI.6.) határozata 4. pontjával és 185/2007. (XII. 20.) 

határozatával módosított 72/2005. (V.12.) határozata 13. 

pontjával jóváhagyott alapító okiratát hatályon kívül helyezi.  

 

11. Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális 

Intézménye alapító okiratát az előterjesztés 11. sz. mellékletében 

foglaltak szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az intézmény 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 138/2008. 

(XI.6.) határozata 5. pontjával módosított 95/2008. (VII. 10.) 

határozata 2. pontjával jóváhagyott alapító okiratát hatályon 

kívül helyezi. 

 

12. Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási 

Intézete alapító okiratát az előterjesztés 12. sz. mellékletében 

foglaltak szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az intézmény 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 185/2007. 

(XII. 20.) határozatával módosított 94 / 2006. (VII.06.) határozat 

5. pontjával jóváhagyott alapító okiratát hatályon kívül helyezi.  
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13. a Jókai Mór Művelődési Központ alapító okiratát az 

előterjesztés 13. sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, 

ezzel egyidejűleg az intézmény Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 136/2008. (XI.6.) határozata 100/2008. 

(VII.10.) határozata 2. pontjával, és a 185/2007. (XII. 20.) 

határozatával, a 183/2006. (XII.14.) határozat 3. pontjával, 

valamint a 153/2005. (X.19.) határozat 2. pontjával módosított 

72/2005. (V.12.) határozata 17. határozattal jóváhagyott alapító 

okiratát hatályon kívül helyezi. 

 

14. a Jókai Mór Városi Könyvtár alapító okiratát az előterjesztés 

14. sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, ezzel 

egyidejűleg az intézmény Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 100/2008. (VII.10.) határozata 1. pontjával, 

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

(V.12.) határozata 18. pontjával jóváhagyott alapító okiratát 

hatályon kívül helyezi. 

 

15. Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alapító 

okiratát az előterjesztés 15. sz. mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az intézmény Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete 10/2008. (II. 28.) és 

185/2007. (XII. 20. ) határozatával, valamint a 43 /2007. (III. 

29) határozatával módosított 72/2005. (V.12.) határozata 19. 

pontjával jóváhagyott alapító okiratát hatályon kívül helyezi. 

 

16. a Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági 

Ellátó Szervezete alapító okiratát az előterjesztés 16. sz. 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az 

intézmény Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

118/2008. (IX. 25.) és 100/2008. (VII.10.) határozata 4. 

pontjával, és a 10/2008. (II. 28.) és 185/2007. (XII. 20.) 

határozattal, valamint a 178/2005. (XII.15.) határozata 3. a. 

pontjával módosított 72/ 2005. (V.12.) határozata 20. pontjával 

jóváhagyott alapító okiratát hatályon kívül helyezi. 

 

17. a Pápa Városi Televízió alapító okiratát az előterjesztés 17. sz. 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az 

intézmény Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

10/2008. (II. 28.) és 185/2007. (XII.20.) határozatával 

módosított 72/2005. (V. 12.) határozata 21. pontjával 

jóváhagyott alapító okiratát hatályon kívül helyezi. 

 

18. a Városi Sportcsarnok alapító okiratát az előterjesztés 18. sz. 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az 

intézmény Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

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

határozata 22. pontjával jóváhagyott alapító okiratát hatályon 

kívül helyezi. 
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19. Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága alapító 

okiratát az előterjesztés 19. sz. mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az intézmény Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete 10/2008. (II.28.) és 

185/2007. (XII.20) határozatával, valamint a 110/2006. (VIII. 

10.) határozata 3. pontjával és a 178/2005. (XII.15. határozata 

3.d. pontjával módosított 72 / 2005. (V.12.)  határozattal 

jóváhagyott alapító okiratát hatályon kívül helyezi. 

 

20. Pápa Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az 

előterjesztés 20. sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, 

ezzel egyidejűleg az intézmény Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 185/2007. (XII.20.) határozatával, a 12/2006. 

(II. 9) határozata 3. pontjával módosított 72/2005. (V. 12.) 

határozata 25. pontjával jóváhagyott alapító okiratát hatályon 

kívül helyezi.  

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatok 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző   

     Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

II. Az alapító okiratokban a 2009. évre vonatkozó szakfeladatok 2009. 

december 31. napját követően hatályukat vesztik. 

 

Határidő: 2009. december 31.  

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző   

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

III.A Képviselőtestület utasítja a fenntartásában működő költségvetési 

szervek vezetőit, hogy a módosított alapító okirat alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges módosítását 

végezzék el, és az egységes szerkezetű Szabályzatot terjesszék 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottsága elé jóváhagyásra.  

 

Határidő: benyújtásra:  2009. augusztus 31.  

   jóváhagyásra:  2009. szeptember 30.  

Felelős: Intézményvezetők 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke  
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5/II. Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött közoktatási feladatok átadás-

átvételéről szóló megállapodás módosítása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

65/2009. (V.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért  

 

 az  Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, 

 a Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,  

 a Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény,  

 a Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola,  

 a Türr István Gimnázium és Kollégium, 

 

költségvetési szervekre vonatkozóan a közoktatási feladatok átadás-

átvételéről szóló megállapodások - előterjesztés szerinti -  

módosításával.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás-módosítások 

aláírására.  

 

Határidő: 2009. május 31. 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Rádi Róbert osztályvezető 

 

 

5/III. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosítása 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. 

 

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

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

határozatot hozta: 

 

66/2009. (V.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 38. 

§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 66. 

§-a, valamint a  költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 

szóló 2008. évi CV. tv.  1. §-a alapján  2009. július 1-i hatállyal a 

Pápai Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratát az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  

35 /2008. (III.27.) MÖK határozatával, valamint Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete 25/2008.(IV. 3.) határozatával 

jóváhagyott alapító okiratát hatályon kívül helyezi. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatok 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző   

         Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

6. Beszámoló a Városi Sportcsarnok tevékenységéről 

Előadó: Uhlár Tibor intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Uhlár Tibor intézményvezető. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

A beszámoló részletesen bemutatja a Városi Sportcsarnok elmúlt 10 éves tevékenységét. A 

Sportcsarnok gazdasági helyzetével kapcsolatban szeretne bővebb tájékoztatást kérni. 

Megkérdezi, milyen bevételekkel gazdálkodhat az intézmény az év során, lehetséges-e a 

bevételek növelése, esetleg a takarékoskodás?  

A beszámoló tartalmazza, hogy az intenzívebb hasznosítás szempontjából fontos lenne a 

Sportcsarnok mögötti buszparkoló területén egy ún. bemelegítő terem vagy edzőterem 

kialakítása. Kérdése, előreláthatólag mennyibe kerülne ennek megvalósítása, illetve lesz-e 

lehetőség ehhez pályázati pénz elnyerésére? 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

A bemelegítő terem megvalósításának költsége megközelítőleg 250.000 – 300.000,- Ft/m
2
, 

mivel vizesblokkokat is kell majd kialakítani. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A bemelegítő terem alapterülete körülbelül egy fél pálya nagyságú lenne. Véleménye szerint 

nem kell annyi vizesblokkot kialakítani, mint magában a csarnokban.  
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Uhlár Tibor intézményvezető 

Pingiczer Sándor kérdésére válaszolva elmondja, a Sportcsarnok pénzügyi gazdálkodása 

egyrészt önkormányzati támogatásból, másrészt saját bevételekből valósul meg. A 

Sportcsarnok éves költségvetése az idei évben 45 millió Ft, amelyből 35 millió Ft a 

költségvetési támogatás. A fennmaradó összeg a csarnok küzdőtermének bérbeadásából, a 

hétvégi rendezvényekből származó többletbevételekből áll össze. A sportcélokra történő 

felhasználás maximális óradíja 10.000,- Ft, egyéb rendezvényeken az óradíj megállapodás 

tárgyát képezi. Vallási rendezvényeken, koncerteken akár 300.000,- Ft is lehet a bérleti díj. A 

nyáron megrendezésre kerülő Honda Goldwing Motoros Világtalálkozó 600.000,- Ft-os 

bevételt jelent az intézménynek. A bevételek további forrásaként említi a csarnok VIP 

termének különböző célokra történő bérbeadását, a konditerem, a büfé bérleti díját, a Pápai 

Többcélú Kistérségi Társulás által az irodákért fizetett bérleti díjat, a Petőfi Sándor 

Gimnázium által a csarnok használatáért fizetett díjat, továbbá a reklámokból befolyó 

összegeket. Elmondja, a Pápai Hús 1913. Kft. ügyvezetője megígérte, hogy az EB mérkőzésre 

megújítják a középkör reklámját.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Szintén a sporttámogatások közé sorolható, hogy a kiemelt sportegyesületeknek az edzésekért 

és a mérkőzésekért nem kell bérleti díjat fizetniük.  

 

Szirbek Rita képviselő 

Az Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén elhangzott, hogy a Sportcsarnok rossz műszaki 

állapotban van, amely abból adódik, hogy a kivitelező cég a csarnok elkészítésekor a szűkös 

költségvetésre tekintettel nem túl jó minőségű anyagokat használt fel. A Sportcsarnok rossz 

akusztikája, a beázások, a salétromos kicsapódások, a nyílászárók hibái is ebből fakadnak. A 

cél ezen hibák mielőbbi helyrehozása. A bemelegítő terem létrehozásával kiküszöbölhetik 

majd a csapatok buszoztatását a mérkőzések előtt. Az akusztika megfelelő kialakításának 

köszönhetően a Sportcsarnokban a jövőben megrendezésre kerülő színvonalas rendezvények 

öregbíthetik majd annak hírnevét. 

A képviselők és az intézményvezetők tájékozottságát növelte volna a Sportcsarnok 

bevételeiről szóló részletes tájékoztató anyaghoz történő csatolása. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, egyik diákja néhány hónappal ezelőtt dolgozatot írt arról, hogy 1945. után a 

városban mely sportágak voltak jelen, amelyből kiderült, hogy Pápán nagy múltja van a női 

sportágaknak. Nagy örömmel olvasta a Sportcsarnok tevékenységéről szóló beszámolóban, 

hogy az intézményvezető is fontosnak tartja a női sportágak előtérbe helyezését. Véleménye 

szerint jelenleg Pápán a férfi sportágakat preferálják, holott az elmúlt 60-70 év tapasztalat 

alapján a nők is jelentős eredményeket értek el. Bízik abban, hogy sikerül megvalósítani a 

beszámolóban is célként kitűzött női sportágak fejlesztését. Hozzáteszi, a tapasztalatok 

alapján a nézők szívesebben járnak női mérkőzésekre. Kéri a testületet e cél megvalósításának 

támogatására, akár anyagi eszközök révén is. 

 

Harangozó Zsigmond képviselő 

Egyetért Grőber Attila képviselő által elmondottakkal, fontosnak tartja az ifjúság körében a 

lányok sportolási lehetőségének biztosítását. A készülő sportkoncepcióban szerepelni fog egy 

női kézilabdaosztály beindítása.  

Véleménye szerint a város életében az egyik legjobb döntés volt a Petőfi Sándor Gimnázium, 

a Sportcsarnok és a Termálfürdő megépítése. A Sportcsarnok maximális kihasználtságából 
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kiderül, hogy milyen nagy a városban az igény a sportra. Hozzáteszi, a Sportcsarnok emeli a 

város színvonalát.  

 

Uhlár Tibor intézményvezető 

Szirbek Rita képviselő hozzászólására reagálva elmondja, a Sportcsarnok nincs annyira rossz 

állapotban, mint ahogy azt képviselőasszony lefestette, az akusztika és az öltözők állapota 

szorul javításra. Bizonyos részek valóban elhasználódtak, ezeket folyamatosan javítják. Az 

akusztikai tervvel kapcsolatban a pályázatot már benyújtották, a nyári rendezvényekre pedig 

az összes öltözőt felújítják. A küzdőtér, a palánkok, a berendezések kifogástalan állapotban 

vannak. Hozzáteszi, természetesen 10 év alatt minden épületnél láthatóak az elhasználódás 

jelei. 

Megköszöni Grőber Attila képviselő hozzászólását. Elmondja, mindig is támogatta a női kézi, 

illetve kosárlabdacsapat létrehozását.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A megyei önkormányzat az elmúlt évben készített felmérést a 14-18 éves fiatalok egészségi 

állapotával kapcsolatosan. Az eredmény rendkívül megdöbbentő, ami elsősorban a mozgás 

hiányára vezethető vissza. Az elhízásban a szülő felelőssége is fennáll, azonban leginkább 

életmódbeli hibákra vezethető vissza. A Sportcsarnok megépítését 1997-ben szavazta meg a 

testület, amelyet pályázati támogatások nélkül kezdtek meg. A csarnok mintegy 490.000 

millió Ft-ba került, ellentétben a veszprémi csarnok 3 milliárd Ft-os költségvetésével. 

Néhányan ellenezték is pl. a hangosítási rendszer megvalósítását, amelynek megléte jelenleg a 

világversenyek megrendezéséhez elengedhetetlen. A nyílászárók egy részét valóban nem az 

akkor kapható legjobbak közül választották ki, a lefolyók szűk keresztmetszete pedig - ami a 

salétromosodást váltja ki - valószínűleg tervezési, vagy konstrukciós hiba. Minden évben 

megpróbálják ezt a Strabag céggel kijavíttatni, valószínűleg csak per útján dől majd el, hogy a 

hibáért a tervező, a kivitelező vagy a műszaki ellenőr a felelős. A műszaki ellenőr egy győri 

cég, a Győrber Kft. alkalmazásában vállalta a lebonyolítást a pályázat kiírásától a 

kivitelezésig. Véleménye szerint szerkezetileg a Sportcsarnok rendben van, az elhasználtság 

jelei természetesen minden épületen láthatóak 10 év elteltével. Mivel eddig nem fordítottak 

számottevő pénzt a felújításra, a világversenyre természetesen pótolni kell az elmaradásokat. 

A női sportágakkal kapcsolatban elmondja, Pápán nagy hagyománya van a női kézilabdának. 

A női kosárlabdacsapat tagjai azonban az NB II-es osztályba történő bejutás előtt főiskolára 

mentek. Szeretnének kialakítani a Munkácsy Általános Iskolában és a Pápai Gazdasági 

Szakképző Iskolában a fiú futball-osztályhoz legalább egy fél osztályt, amely lány 

sportolókból állna. Sajnálatos módon azonban a városban kevés az edző nemcsak a 

labdarúgás, hanem a kosár- és kézilabda területén is. Akik a 60-70-80-as években aktívan 

sportoltak, ma nem az edzői hivatást választják. Az atlétika és dobó szakosztály is egyedül 

Kis Károly nevéhez fűződik a városban. Véleménye szerint a női csapatsportok utánpótlás 

bázisát nem a Sportcsarnok vezetőjének kell biztosítani, hanem a testületnek és az 

egyesületeknek kell ezzel kapcsolatban döntéseket hozni. A befektetések hosszú távon 

megtérülnek, hiszen az egészséges életmódot folytató ember ritkábban beteg. A megyei 

önkormányzathoz hasonlóan Pápának is célszerű lenne - akár a Sportkoncepció részeként - 

egy szigorú feladattervet készíteni a csarnok kihasználása szempontjából a női 

csapatsportágak tekintetében. Megjegyzi, az eredményeket 5-10 év múlva lehet csak lemérni. 

A városi férfi kosárlabdacsapat nagy része a pápai általános iskolákban, a 8 évvel ezelőtt a 

kosárlabda sportágat elkezdő fiatalokból áll.  
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Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Elmondja, a nyáron megrendezésre kerülő kézilabda Európa Bajnoksággal kapcsolatban a 

spanyol helyszínen vizsgálódó ellenőr álláspontja szerint a kézilabdában nem elegendő a 2 

méteres távolság a pálya és a nézőtér között. Az általa előírt 3 méteres távolságnak Európában 

kevés sportcsarnok felel meg. Pápán a nyári bajnokság idejére ideiglenesen – mintegy másfél 

millió Ft-os költséggel – az egyik oldalon a palánk megbontásával a nézőtér első pár sorában 

helyezik el a statisztikusokat, a jegyzőkönyvvezetőt és a zsűrit. Ez nem a Sportcsarnok 

tervezési hibája, hanem mostani előírás. Valószínűleg ennek a költsége a pót-előirányzati 

kérelmek között fog szerepelni. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül tudomásul veszi a Városi Sportcsarnok tevékenységéről szóló 

beszámolót. 

 

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

67/2009. (V.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 18, 22, 23, 

27/2009. (II.26.) határozatok, valamint a 37, 38, 39, 40, 45, 46/2009. 

(IV.1.) határozatok végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 

 

 

7. Vegyes ügyek 

 

a) Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása iránti kérelem 

benyújtása 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

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

határozatot hozta: 

 

68/2009. (V.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

közforgalmú közlekedés normatív támogatásáról szóló 

20/2009.(IV.17.) KHEM-ÖM együttes rendelet alapján a helyi 

közforgalmú közlekedés normatív támogatási kérelmének benyújtását 

jóváhagyja. 

A helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és 

eszközfenntartási ráfordításaihoz) 2008. évben 33.505,-eFt saját 

forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatással 

hozzájárult, amelyet az önkormányzat 2008. évi költségvetésében a 

Polgármesteri Hivatal 6. cím 18. alcím tételén biztosított.  

A helyi közforgalmú közlekedést a Bakony Volán ZRt-vel kötött 

közszolgáltatási szerződés alapján 2009. január 1-jétől december 31-ig 

folyamatosan fenntartja.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a képviselőtestületi határozatnak 

megfelelően a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: 2009. június 20. (a kérelem benyújtására) 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

       Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

       Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

b) Az Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulással együttműködési megállapodás megkötésére felhatalmazás 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

határozatot hozta: 

 

 

69/2009. (V.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a KEOP-7.2.3.0-

2008-0032 azonosító számú „Az Észak-Balatoni Térség Települési 

Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 34 db 

települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása” 

tárgyú projekt megvalósítása érdekében az előterjesztésben foglaltak 

szerinti Együttműködési Megállapodás aláírására felhatalmazza a 

polgármestert. 
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A projekt megvalósításához szükséges saját forrás településre jutó 

részének fedezetét a mindenkor aktuális költségvetésében szerepelteti. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

               Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

               Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

c) Támogatás nyújtása a Kékfestő Múzeum 2009. évi működéséhez 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Méri Edina, a Kékfestő Múzeum vezetője. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Méri Edina múzeumvezető 

Az Alapítvány nevében is megköszöni a támogatást, ami által elkerülik ebben az évben a 

múzeum esetleges bezárását.  

 

Dr. Németh Márta képviselő 

Véleménye szerint a városnak szüksége van a Kékfestő Múzeumra és örömét fejezi ki, hogy a 

testület támogatja a múzeum fenntartását. Megkérdezi, a jövőben hogy alakul majd a múzeum 

anyagi helyzete? Szükségük lesz-e a fennmaradáshoz a későbbiek folyamán is az 

önkormányzat támogatására? 

 

Méri Edina múzeumvezető 

Jelenleg nem tud a kérdésre pontos választ adni. Tájékoztatásképpen elmondja, a 

minisztérium minden évben elkülönít bizonyos összeget a veszélyeztetett műszaki állapotú, 

alapítványi fenntartásban lévő múzeumok számára. Sajnos ez az összeg évről évre egyre 

kevesebb, az idén az Alapítvány 11 millió Ft-ot kapott az általa fenntartott két intézményre. A 

pápai Kékfestő Múzeumra 5 millió Ft került, amely azonban nem fedezi a szükséges 

költségeket. Véleménye szerint a minisztérium azért csökkenti minden évben a támogatási 

összegeket, hogy rákényszerítsék a múzeumokat más megoldás keresésére. A továbbiakban is 

szeretnének számítani az önkormányzat segítéségére. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Egyetért az előtte hozzászólókkal, a városnak idegenforgalmi szempontból mindenképpen 

szüksége van a múzeumra, hiszen országos szinten is kuriózumnak számít. Az előterjesztés 

tartalmazza, hogy a jelenleg foglalkoztatott 7 fő az év második felében 4 főre csökken. 

Kérdése, hogy nem lenne-e elegendő egész évben 4 fő foglalkoztatása? Megkérdezi továbbá, 

amennyiben nem elegendő a 4 fő foglalkoztatása, akkor ez nem megy-e a minőségi munka 

rovására? 

 

Méri Edina múzeumvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, a főszezonban, áprilistól októberig foglalkoztatnak 7 fő 

alkalmazottat, amelyből 2 fő részmunkaidőben látja el a feladatait. Többéves gyakorlat 

igazolja, hogy az őszi-téli időszakban, amikor kevesebb a látogató, elegendő a 4 fő, a 
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szezonban, a hétvégi folyamatos nyitva tartásra is tekintettel pedig feltétlenül szükséges 7 fő 

foglalkoztatása.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kérdése, hogy az újonnan kialakított üzlethelyiség megnyitása esetén is elegendő lesz-e a 7 

fős munkaerő? 

 

Méri Edina múzeumvezető 

Véleménye szerint a főszezonban 7 fővel, az őszi-téli szezonban pedig 4 fővel el tudják majd 

látni a feladatokat. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Elmondja, korábban természetes volt, hogy minisztériumok, szakszervezetek tartottak fent 

intézményhálózatot. Pápán ilyen minisztériumi fenntartású intézmények közé tartozott a 

Kékfestő Múzeum és a Pedagógus Művelődési Otthon. Annak ellenére, hogy ezek az 

intézmények a városban hagyományt teremtettek, a minisztériumok fokozatosan 

megpróbálják leépíteni azokat. A támogatási összegek csökkenése, megvonása miatt a 

második félévben a Kékfestő Múzeumon kívül a Pedagógus Művelődési Ház is szorult 

helyzetben lesz. Egyetért azzal, hogy a múzeumnak a későbbiek folyamán is feltétlenül 

működnie kell. A hosszú távú fenntartás érdekében tárgyalni kell a múzeumot jelenleg 

működtető alapítvánnyal, és el kell dönteni, hogy a jövőben alapítványi, vagy önkormányzati 

fenntartásban működi-e tovább. A múzeumnak a városi intézmények sorában történő 

elhelyezésénél figyelembe kell venni a városban lévő egyéb gyűjteményeket, illetve hogy 

milyen kiállítóhelyek alakulnak ki sikeres pályázatok eredményeként. Ezt a múzeumi 

rendszert egy rugalmas szervezetben kellene összefogni, amely kezelni tudná az időszakos 

többletmunkaerő alkalmazását. 

A közgyűjtemények, múzeumok tekintetében egy hosszútávra szóló stratégiát kell kidolgozni, 

emellett szól a fenntarthatóság és a piacon való értékesíthetőség is. Ezáltal komplex módon 

lehet a piacra vinni az Esterházy-kastély barokk enteriőrjét, a Kékfestő Múzeumot, esetleg – 

egy jó együttműködés keretében – a református egyház tudományos gyűjteményéből készült 

kiállítást is.  

 

Dr. Kontrát Károly képviselő 

Csatlakozik az értékek féltését és a megőrzés jó szándékát tükröző hozzászólásokhoz. 

Elmondja, a pápai Textilgyár is folyamatosan támogatta a Kékfestő Múzeum működését. 

Korábban, az 1994-1998-as ciklusban is került már nehéz helyzetbe a múzeum, akkor a 

megyei önkormányzat is segített a támogatásával.  

Egyetért azzal, hogy a jelenlegi eseti támogatáson túlmenően egy koncepcionális döntést kell 

előkészíteni a múzeum megmaradása és megmentése érdekében, amelybe esetleg a megyei 

önkormányzat is szerepet vállalhatna. 

 

Dr. Németh Márta képviselő 

A jelenlegi támogatás csak esetileg segít a múzeumnak. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a 

fennmaradó hiány pótlása érdekében a megyei önkormányzathoz fordulnak. Javasolja, hogy 

vizsgálják meg a múzeum jövőbeni fenntartásának, működtetésének lehetőségeit. 

Maximálisan támogatja dr. Áldozó Tamás alpolgármester által elmondottakat és kéri az 

illetékeseket a javasoltak előkészítésére.  
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy a múzeum és az önkormányzat a kékfestés bemutatására 300.000-300.000,- 

Ft-ot juttatott. Bódi Irén állandó kiállítása is abban az esetben marad a múzeumban, ha az 

állandóan nyitva tart. A vencuveri világkiállítás magyar pavilonjában kiállított kékfestő 

alkotást jelenleg Pápán tekinthetik meg az érdeklődők. Figyelembe kell venni azonban, hogy 

a mai gazdasági helyzetben a városnak jelentős kiadásokat jelent egy múzeum fenntartása. Az 

emberek az életszínvonal csökkenésével először a kulturális, vagy sport szokásaikon 

változtatnak, ami a bevételi oldal szűküléséhez vezethet ezen a téren. A jelenlegi adótervek és 

kormányzati intézkedések csökkentik a múzeumlátogatás kedvezményezetti körét. A kékfestő 

terítők, ruhák árusításával, jobb marketinggel esetleg lehet növelni a bevételeket, azonban ez 

nem fogja eltartani az ott dolgozókat. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

70/2009. (V.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 900.000,- Ft 

támogatást nyújt a Textil- és Textilruházati, Ipartörténeti Múzeumi 

Alapítvány részére a pápai Kékfestő Múzeum 2009. évi működéséhez, 

melynek fedezetét a 2009. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Textil- és Textilruházati, Ipartörténeti Múzeumi 

Alapítvánnyal támogatási szerződést kössön, valamint hogy a további 

támogatás biztosítása érdekében megkeresse a Veszprém Megyei 

Önkormányzat Közgyűlése elnökét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

 

d) Alakulatzászló adományozása a MH Bázisrepülőtér részére 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Domonkos Miklós ezredes. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Domonkos Miklós ezredes 

Az elmúlt időkben több változás történt a Magyar Honvédségen belül, jelenleg minden 

alakulat rendelkezik saját csapatzászlóval, elterjedt továbbá az alakulatzászló is. A 

korábbiakban már volt alakulatzászlójuk, ez azonban nagyon kezdetleges formát mutatott. A 

Képviselőtestület és a Bázisrepülőtér között kialakult kiemelkedő és példamutató 

együttműködésre tekintettel kérték a testületet az új és igényes alakulatzászló 
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adományozására, valamint az ünnepélyes átadás időpontjának meghatározására. Véleménye 

szerint a Pápa város napján történő átadás alkalmas lesz arra, hogy demonstrálják az 

önkormányzat, a repülőtér és a város elkötelezettségét a jövő iránt. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

1991-ben Für Lajos honvédelmi miniszter adományozott csapatzászlót a Bázisrepülőtérnek. 

Megkérdezi, a jelenlegi alakulatzászlót ki adományozta? 

 

Domonkos Miklós ezredes 

A jelenlegi alakulatzászlót saját kezűleg készítették. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

71/2009. (V.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az MH 

Bázisrepülőtér részére a haza iránti elkötelezettség, Pápa városa és a 

Bázisrepülőtér közti jó együttműködés elismerésének kifejezéseként 

alakulatzászlót adományoz. 

 

Az alakulatzászló mérete 120 x 150 cm, fehér alapszínű, a széleken 

körbe futó piros-kék farkasfogakkal és arany rojttal szegélyezett. A 

zászlórúd 240 cm hosszú, 4 cm átmérőjű, a végén díszes 

zászlócsúccsal. 

A zászló egyik oldalán Pápa város címere „Pápa Város 

Önkormányzata 2009” felirat, a zászló másik oldalán a Bázisrepülőtér 

pajzs alakú címere „MH Pápa Bázisrepülőtér„ felirat helyezkedik el. 

 

A zászló elkészítésének költségét Pápa Város Önkormányzata 2009. 

évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2009. június 16. 

Felelős:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

 

e) Csatlakozás az „Európai Autómentes Nap” rendezvényeinek 

megszervezéséhez 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

72/2009. (V.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009-ben is 

csatlakozik az „Európai Autómentes Nap” rendezvényeinek 

megszervezéséhez. 

Felhatalmazza a polgármestert a rendezvény 2009. évi Kartájának 

aláírására és a lebonyolító részére történő megküldésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

                Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

f) Önkormányzati lakás bérbeadása Rácz Gyula r.hadnagy részére 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

73/2009. (V.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a többször 

módosított 49/1993. (XII. 21.) rendelete 12. § (1) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva, bérbeadás közérdekű feladatok 

megoldására jogcímen hozzájárul Rácz Gyula r.hadnagy Őr- és 

Járőrszolgálati Alosztályvezető részére, a Pápai Rendőrkapitányságon 

fennálló vezetői megbízása időtartamára, de legfeljebb öt évig történő 

önkormányzati lakás bérbeadásához. 

 

Utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Polgár Jenő közig.oszt.vez 
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g) Értékesítésre kijelölés (Szent L. u. 7., Jókai u. 22.) 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

74/2009. (V.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

 

- Szent László u. 7. földszint 2. (pápai 3571/A/2. hrsz.), 

- Jókai u. 22. földszint 2. (pápai 142/A/4. hrsz.) szám alatti 

lakásokat 

 

értékesítésre kijelöli. 

 

Utasítja a Jegyzőt, hogy a lakások értékesítéséről a többszörösen 

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

gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyző 

  Polgár Jenő közig.oszt.vez. 

  Schmidt Lajos vállalkozási oszt.vez. 

 

 

 

h) Delegációban résztvevők kijelölése a casalecchio di reno-i ifjúsági 

labdarúgótornára és a Nemzetközi Néptáncfesztiválra 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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75/2009. (V.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a casalecchio di reno-i ifjúsági labdarúgótornára 

és a Nemzetközi Néptáncfesztiválra Pápa város képviseletében utazó 

delegációban résztvevőket az alábbiak szerint jelölje ki: 

 

 dr. Németh Márta képviselő 

 Takács Pál képviselő 

 Grőber Attila képviselő 

 Csőréné Pőr Eszter ESZI igazgató 

 Vadvirág Néptáncegyüttes 13 fő 

 PELC ifjúsági labdarúgó csapata 15 fő 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:      dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

pontja alapján indítványozza, hogy a 63.,64.,65. sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja 

meg a testület. 

 

 

A Képviselőtestület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül zárt ülést rendelt el.  

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

döntését. 

 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 17.35 órakor bezárja.  

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 


