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Szám: 1/ 1 - 25/2009. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. június 30-i ülésén, a 

Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

Dr. Vörös Ibolya, Harangozó Zsigmond, Venczel Csaba, dr. Hermann István, 

Máté István, Császár Endre, Mészáros István, Pingiczer Sándor, Kövér József, 

Grőber Attila, Kelemen Ferenc, Szirbek Rita, Kovács József, Takács Pál 

képviselők, 16 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. Németh Márta képviselő. 

A testület ülésére később érkeztek: Zsegraics Gyula, Unger Tamás, Bocskay László, Gőgös 

Zoltán, dr. Kontrát Károly és dr. Péntek Árpád képviselők. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Köszönti a megjelenteket. A Képviselőtestület ülését 14.00 órakor megnyitja.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 16 fő képviselő jelen van.  

 

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

hogy a 70. sorszámú előterjesztés megtárgyalására az ülés megkezdése előtt kiosztott anyag 

figyelembe vételével kerüljön sor. 
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A Képviselőtestület 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

80/2009. (VI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. június 

30-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Személyi ügyek 

Önkormányzati intézmények vezetői állására érkezett 

pályázatok elbírálása 

   Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

2. 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. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás társulási 

megállapodásának és alapító okiratának módosítása 

 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

          Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

3. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2009. 

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

módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László osztályvezető 

 

4. Pápa Város Településszerkezeti Tervének módosítása 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról 

szóló, többször módosított 10/2002. (VII.5.) rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször 

módosított 16/2003. (IX.5.) rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Németh Tamás osztályvezető 

 

6. Bakony Volán Zrt. beszámolója az autóbusszal végzett 

menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 

2008. évi közszolgáltatási tevékenységről  

Előadó: Bebesi István, a Bakony Volán Zrt. vezérigazgatója 
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7. I. Tájékoztató a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2009. I. 

félévében végzett tevékenységéről 

 

II. A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási 

megállapodásának módosítása 

 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

8. Tájékoztató a Gróf Esterházy Károly Kastély és Tájmúzeum 

tevékenységéről 

Előadó: dr. Nagy L. István intézményvezető 

 

9. Tájékoztató a Pápai Református Kollégium tevékenységéről 

Előadó: Kovács Dániel igazgató 

 

10. Vegyes ügyek 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Napirend előtti hozzászólásában ismerteti az Esterházy kastély felújításával kapcsolatos 

projektről szóló bírálatot, mely szerint a projekt illeszkedik a KDOP programhoz és regionális 

akciótervhez. A három nemzeti szintű prioritás egyike az örökségturizmus, amelyen belül 

kiemelten kezelendőek a kastélyok és várak turisztikai fejlesztése. A projekt hozzájárul a 

KDOP stratégiai célkitűzéseinek eléréséhez, azaz a régió arculatát meghatározni képes 

turisztikai vonzerők támogatásához, a nem elsődlegesen jövedelemtermelésre irányuló, 

értéknövelő megújításához. Az ágazat innováció orientált fejlesztése a tömegturizmustól a 

diverzifikáltabb és magasabb minőséget képviselő turisztikai lehetőségek, valamint a belföldi 

turizmus fejlesztési irányába mutat. A projekt az innovativitás terén különösen erősnek 

mondható, példaként említi az audioguide hanganyag letölthetőségét, valamint a vakoknak és 

gyengénlátóknak biztosított szolgáltatásokat. A projekt teljes mértékben illeszkedik a régió 

turisztikai célkitűzésének területi lehatárolásához. A regionális turizmusfejlesztés 

prioritásának egyik kiemelt célja a mozaikszerűen összetett turisztikai kínálat csúcspontjainak 

fejlesztésével a régiónak, mint turisztikai desztinációnak markáns újrapozícionálása. A 

vízparti turizmus szerepének megőrzése mellett fontos más turisztikai desztinációk erősítése 

is. A projekt céljai még a műemlék-épületi rekonstrukciók látogatóbaráttá tétele, a 

városközpont fejlesztése gyűjteményes-növénykertes pályázathoz. A projekt fontos része még 

a munkahelyteremtés. Hozzáteszi, a projekt szinergikusan kapcsolódik más fejlesztés – pl. Fő 

tér - hatásainak erősítéséhez.  

A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az elmúlt héten döntött arról, hogy a három 

pályázatból kiemelt projektként a kormány elé terjeszti a pápai Esterházy-kastély komplex, 

környezetbarát üzemeltetését lehetővé tévő, újjáépítési és családbarát szolgáltatásokkal 

történő fejlesztését. Az egyhangú döntés eredményeképpen a pályázat 1,6 milliárd Ft-os 

kiemelt támogatást tesz lehetővé. Természetesen a projekt megvalósítását a kormánynak is 

támogatnia kell. A pozitív elbírálásban jelentős szerepe volt annak, hogy a belváros 

rekonstrukciójához a kastély felújítása is hozzájárul, valamint itt a legkevesebb az egy 

látogatóra vetített támogatási összeg, és a pályázat megvalósításának időtartama mindössze 17 

hónap.  

A város életében jelentős fordulópont lenne a Fő tér és az Esterházy kastély egyidőben történő 

felújítása. 
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A testület ülésére megérkezett Zsegraics Gyula, Unger Tamás és Bocskay László képviselő, 

jelen van 19 fő képviselő. 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

1. Személyi ügyek 

Önkormányzati intézmények vezetői állására érkezett pályázatok elbírálása 

  Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

- Városi Sportcsarnok igazgatójának vezetői megbízása  

 

A napirend tárgyalásán jelen van Uhlár Tibor intézményvezető. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az Ifjúsági és Sport Bizottság Uhlár Tibor pályázó kinevezését 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatja. A Bizottság Forgács Dezső 

pályázó kinevezését 7 nem szavazattal nem támogatja. 

 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, sok tekintetben elismeri Uhlár Tibor eddigi 

intézményvezetői munkáját. Kéri az intézményvezetőt, hogy kinevezése esetén a későbbiek 

folyamán próbáljon meg több lehetőséget kiaknázni a Sportcsarnok működtetésekor, és 

növelje a bevételeket. Tisztában van azzal, hogy a csarnokban sokszor van önkormányzat által 

szervezett rendezvény, amelynek magas a rezsiköltsége, valamint indirekt sporttámogatásként 

a kiemelt sportágak részére ingyen bocsátják rendelkezésre a csarnokot. 

A Sportcsarnok jobb kihasználtsága érdekében törekedni kellene még jobban a kapcsolatok 

keresésére a kulturális és egyházi szférában is. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

81/2009. (VI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. 

évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő 

végrehajtására kiadott 325/2008. (XII.29.) Korm. rendelet 5. §-

ában foglaltak alapján a Városi Sportcsarnok vezetői, igazgatói 

feladatainak ellátásával Uhlár Tibort bízza meg. A vezetői 

megbízás 2009. október 1-től 2014. szeptember 30-ig terjedő 

határozott időre szól. 

 

Illetményét a vonatkozó rendelkezések, valamint a H 

közalkalmazotti osztály 10. fizetési fokozata szerinti besorolását 

figyelembe véve az alábbiak szerint állapítja meg: garantált 

illetmény 202.000,- Ft, a garantált összegen felüli, munkáltatói 

döntésen alapuló illetményrész 15.000,- Ft, magasabb vezetői 

pótlék: 40.000,- Ft, összesen 257.000,- Ft. 



 5 

Utasítja a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással 

kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: 2009. szeptember 30. 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

Uhlár Tibor intézményvezető 

Megköszöni a képviselők támogatását. Egyetért dr. Kovács Zoltán polgármester által 

elmondottakkal, és bízik abban, hogy a hangosítás megoldásával több rendezvénynek tudnak 

majd helyet biztosítani.  

 

Gőgös Zoltán képviselő a testület ülésére megérkezett, jelen van 20 fő képviselő. 

 

 

- A Weöres Sándor Általános Iskola igazgatójának kinevezése 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Horváth Attila pályázó. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság Horváth Attila kinevezését 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett nem támogatja. A Bizottság elismeri a pályázó 

eddigi intézményvezetői eredményeit. A pályázat több elemében szokatlanul őszinte. 

Ugyanakkor nem tartalmaz az intézmény tanulólétszámának csökkenésére vonatkozó 

megoldási javaslatokat. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Az elmúlt években több rendezvényen is részt vett az iskolában, és sok olyan újítással 

találkozott – pl. az Arizona-programmal – amelyet sikeresen alkalmaznak azon gyerekek 

nevelésében, akik a viselkedésükkel zavarnák a többi tanulót. Véleménye szerint a sajátos és 

újszerű módszerrel közép- és hosszútávon érhetnek el majd eredményeket. 

Megoldásra váró feladat azonban az iskola gyermeklétszámát növelő stratégia kidolgozása. 

Kérdése, a gyermeklétszám hogyan függ össze hosszútávon a tantestület létszámával?  

Az előterjesztés tartalmazza, hogy a 2004/2005. tanévben a gyermeklétszám 574 fő volt 24 

tanulócsoportban. Ez a létszám a 2008/2009. tanévben 471 főre csökkent 20 

tanulócsoportban. Tudomása szerint az iskolának minden évben lehetősége volt 3 elsős 

osztályt indítani.  

A beszámolóban szereplő, a gyereklétszám növelése érdekében bevezetni kívánt lépéseken 

kívül milyen fontosabb stratégiai döntésekkel próbálják megnövelni a beiratkozók létszámát? 

Az iskola körzetébe tartozik a két lakótelepen kívül az újonnan kialakult családi házas övezet, 

ahonnét sok gyermeket más iskolákba iratnak be. Kérdése, milyen eszközökkel lehetne őket 

motiválni, hogy a körzetükbe tartozó iskolát preferálják? 

 

Szirbek Rita képviselő 

Kéri Horváth Attila igazgatót az Arizona-program ismertetésére. Kérdése, hogy más 

iskolákban is alkalmazzák-e a programot? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Véleménye szerint nagyon erős a kontraszt az iskola Veszprémi út felé néző épülete és bent az 

udvarban „U” alakban elhelyezkedő épület között. Mivel az iskola kicsit „gazdátlannak” 
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tűnik, törekszik-e az intézményvezető az otthonosabbá tételére? Hozzáteszi, ez nem 

feltétlenül pénz, hanem odafigyelés kérdése.  

Az iskola profiljához tartozik a drámapedagógia, sport terén a tollaslabda. Megkérdezi, hogy a 

specialitások megtartása mellett nem lenne-e célszerűbb a diákok számára az általános képzés 

erősítése és vonzóbbá tétele? 

 

Horváth Attila pályázó 

A kérdésekre válaszolva elmondja, az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság ülésén már 

elhangzott, hogy 1999-ben évfolyamonként két párhuzamos osztállyal működött az iskola. Az 

intézmény-összevonáskor megpróbálták modellezni közép-és hosszútávon az elkövetkezendő 

10 évet. A pedagógusok létszáma 10 év alatt 54 főről 37 főre, a tanulócsoportok száma pedig 

7 csoporttal csökkent. Az iskolához tartozó városrészhez viszonyítva két párhuzamos osztály 

indítását tartja reálisnak évfolyamonként. Véleménye szerint a jelenleg dinamikusan fejlődő 

Bocsor utca környéki városrészben lakó iskoláskorú gyermekek egy részét biztosan sikerül 

bevonni az intézménybe, a másik részét viszont nem. Példaként említi, hogy a Weöres Sándor 

Általános Iskolába is járnak tanulók a város vasúton túli területéről, valamint Tapolcafőről is 

járnak gyermekek a város többi iskolájába. Megjegyzi, minden évben átgondolják a 

tanulólétszámhoz viszonyítva a foglalkoztatható alkalmazottak létszámát.  

A drámapedagógiát emelt óraszámban oktatják osztályon kívüli képzésben. Az iskolába 

iratkozó tanulók a szülők útján kérhetik az emelt szintű drámajáték oktatását. Az egész 

osztály igénye esetén a napközbeni órákban, kisebb létszámú jelentkezés esetén csatlakozó 

órákban tudják biztosítani a képzést a diákok számára.  

Az iskolában a tollaslabdán kívül hosszú évek óta működik a labdarúgás, a kézilabda és 

szivacskézilabda sportág, amelyben szintén jelentős eredményeket érnek el a diákok Koncz 

Sándor tanár vezetésével. 

Középtávú célként az emeltszintű oktatás mellett a közismereti tárgyak minél jobb alapokon 

történő elsajátítását határozza meg.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Eddig inkább tollaslabdával kapcsolatos nemzetközi, hazai versenyekről hallott az iskola 

nevéhez fűződően. 

 

Horváth Attila pályázó 

A városi sajtóban és médiában megjelentetik az iskola rendezvényeit. 

Az iskola Veszprémi úton elhelyezkedő épületével sajnos nem tudják felvenni a versenyt, ami 

következhet valóban vezetői, de egyéb dolgokból is. Megpróbálnak az udvar 

használhatóságán folyamatosan javítani, a gyerekek napközbeni időtöltését szolgáló játszótér 

is ebből a célból kifolyólag épült. A játszótér sajnos az évek alatt jelentős mértékben 

amortizálódott.  

Elmondja, már több éve pályáznak az akadálymentesítés megvalósítására, azonban annak 

elnyeréséig nem lenne célszerű több millió Ft-ot áldozni az iskola kisebb részeinek 

felújítására.  

Az Arizona-program a tanóra alatti konfliktusok kezelésében nyújt hatékony segítséget. A 

program Amerikából származik, az iskolában schwetzingeni példára 2001-ben vezették be. A 

tanórák alatt felmerülő problémákat az addig alkalmazott módszerekkel – nevelési tanácsadó, 

családsegítő szolgálat igénybevételével, rendkívüli szülői értekezlet összehívásával, - nem 

sikerült teljes mértékben, hatékonyan kezelni. Ekkor döntöttek úgy a Művelődési Osztállyal 

történt egyeztetés után, hogy bevezetik a Schwetzingenben sikeresen működő programot. 

Tudomása szerint idén őszig az országban kizárólag Pápán, a Weöres Sándor Általános 

Iskolában alkalmazzák az Arizona programot.A program a tanóra menetét zavaró 



 7 

viselkedéseket próbálja meg orvosolni. Amennyiben egy diák magatartásával zavarja a 

tanórát, az ún. „Arizona-szobában” egy nevelő segítségével – a felelősségteljes gondolkodás 

keretében - megpróbálnak megoldást találni a viselkedésre. Ezáltal sikeresen lecsökkent a 

tanórák alatti konfliktushelyzetek száma, hiszen az elmúlt évben a 4-8. évfolyamosok öt 

osztályából egyetlen tanuló sem választotta az „Arizona-szobát”. Véleménye szerint a 

program segítséget nyújt az órát tartó nevelőknek és a tanulni akaró diákoknak. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Van-e a diákok körében az „Arizona-szobának” egyéb elnevezése? 

 

Horváth Attila pályázó 

Egyelőre még nem találtak ki ezzel kapcsolatos szleng kifejezést. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, komoly verseny folyik az önkormányzati és az egyházi iskolák között is a 

diákokért. Véleménye szerint az elmúlt években az iskola sok tekintetben „vezetetlen”. 

Megemlíti, az ott tartott lakossági fórumokon többször előfordult, hogy nem fűtöttek be. Az 

iskolaudvar rendben tartása csak részben pénz, inkább odafigyelés kérdése. 

Egyetért azzal, hogy egy nagyobb pályázat elnyeréséig valóban ne költsenek duplán az iskola 

egyes részeinek felújítására, azonban a bejárati lépcső töredezett lépcsőfokainak kicserélése – 

a balesetveszély elkerülése érdekében - nem lenne nagy összegű kiadás. Megemlíti, hogy az 

iskola jubileumi ünnepsége nagyon hosszúra nyúlt, ezáltal elveszítette a barátságos jellegét. 

Az iskola vezetésének és a tantestületnek a jövőben komoly kihívásoknak kell megfelelni az 

iskola versenyképességének megtartása érdekében. Törekedni kell az iskola körzetébe tartozó 

családi házas övezet kisgyermekeinek megtartására. Kéri a pályázót kinevezése esetén az 

általa elmondottak megfontolására. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 17 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

82/2009. (VI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 

18. §-ában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször 

módosított 1992. évi XXXIII. tv. 23. §-ában, valamint a Kjt. 

közoktatási intézményekben történő végrehajtásra kiadott 

többször módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rend.  5.§-ában 

foglaltak alapján a Weöres Sándor Általános Iskola magasabb 

vezető igazgatói feladatainak ellátásával Horváth Attilát bízza 

meg. A magasabb vezetői megbízás időtartamát 2009. augusztus 

1-től 2014. július 31-ig határozza meg. 

 

Illetményét a vonatkozó rendelkezések, valamint a G 

közalkalmazotti osztály 10. fizetési fokozata szerinti besorolását 

figyelembe véve az alábbiak szerint állapítja meg: garantált 

illetmény 177.200,- Ft, egyéb szakképesítés elismerésével 
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összefüggő illetménynövekedés összege 14.180,- Ft, garantált 

összegen felüli, munkáltatói döntésen alapuló illetményrész 

10.300,- Ft, magasabb vezetői pótlék 50.000,- Ft, összesen 

251.700,- Ft. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással 

kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: 2009. július 31. 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Gratulál a kinevezéshez és a továbbiakban jó munkát kíván. 

 

 

2. 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 

 

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

szerint. Máté István a testület üléséről távozott, jelen van 19 fő képviselő. 

 

 

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 19 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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83/2009. (VI.30.) 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 Önkormányzata 

Képviselőtestületének 64/2009. (V.21.) határozatával 

jóváhagyott alapító okiratát hatályon kívül helyezi. 

 

2. az Erkel Ferenc Ének – Zenei Általános Iskola alapító 

okiratát az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az intézmény Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének 64/2009. (V.21.) 

határozatával 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 

Önkormányzata Képviselőtestületének 64/2009. (V.21.) 

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 

Önkormányzata Képviselőtestületének 64/2009. (V.21.) 

határozatával 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 

Önkormányzata Képviselőtestületének 64/2009. (V.21.) 

határozatával 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 

Önkormányzata Képviselőtestületének 64/2009. (V.21.) 

határozatával jóváhagyott alapító okiratát hatályon kívül 

helyezi. 

 

7. a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 

alapító okiratát az előterjesztés 7. sz. mellékletében foglaltak 
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szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az intézmény Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének 64/2009. 

(V.21.) határozatával 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 Önkormányzata 

Képviselőtestületének 64/2009. (V.21.) határozatával 

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 Önkormányzata 

Képviselőtestületének 64/2009. (V.21.) határozatával 

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 Önkormányzata 

Képviselőtestületének 64/2009. (V.21.) határozatával 

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 Önkormányzata 

Képviselőtestületének 64/2009. (V.21.) határozatával 

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 Önkormányzata Képviselőtestületének 64/2009. 

(V.21.) határozatával jóváhagyott alapító okiratát hatályon 

kívül helyezi. 

 

13. a Jókai Mór Művelődési Központ alapító okiratát az 

előterjesztés 13. sz. mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az intézmény Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének 64/2009. (V.21.) 

határozatával 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 Önkormányzata 

Képviselőtestületének 64/2009. (V.21.) határozatával 

jóváhagyott alapító okiratát hatályon kívül helyezi. 
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15. Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alapító 

okiratát az előterjesztés 15. sz. mellékletében foglaltak 

szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az intézmény Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének 64/2009. 

(V.21.) határozatával 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 Önkormányzata 

Képviselőtestületének 64/2009. (V.21.) határozatával 

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 Önkormányzata 

Képviselőtestületének 64/2009. (V.21.) határozatával 

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 Önkormányzata 

Képviselőtestületének 64/2009. (V.21.) határozatával 

jóváhagyott alapító okiratát hatályon kívül helyezi. 

 

19. Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága alapító 

okiratát az előterjesztés 19. sz. mellékletében foglaltak 

szerint jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az intézmény Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének 64/2009. 

(V.21.) határozatával 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 

Önkormányzata Képviselőtestületének 64/2009. (V.21.) 

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 
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II. Pápai Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának és 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 az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

84/2009. (VI 30.) 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-i hatállyal a Pápai 

Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratát az 

előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, 

ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 66/2009. (V.21.) 

határozattal 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. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért 

a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás társulási 

megállapodásának előterjesztés szerinti módosításával.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Rádi Róbert osztályvezető 
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3. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

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

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. 

(II.26.) rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Menyhárt László osztályvezető 

 

A napirendi pont tárgyalásán jelen vannak az intézményvezetők, a mellékelt jelenléti ív 

szerint. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az önkormányzat intézményeivel az egyeztetés megtörtént, az intézményvezetők az 

előirányzat módosítási javaslatot elfogadják. Az Egyesített Szociális Intézmény vezetője kéri, 

hogy a Barát u. 4-6. garázs építésére a későbbiek során ismételt igény esetén a feladat ellátása 

érdekében a fedezetet az önkormányzat biztosítsa. 

 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi Bizottság, az Oktatási, a Kulturális és Vallási Bizottság, a 

Vállalkozási és Gazdasági Bizottság, a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság, az 

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

elfogadásra javasolja.  

 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, az előterjesztés 3. számú melléklete 6.87. és a rendelet-

tervezet 6.87. tételének megnevezése „Pápa, Kerékpárút hálózat fejlesztése saját forrás” 

elnevezésre módosul. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Az előterjesztéssel kapcsolatban megkérdezi, hogy mit tartalmaz a sportpálya-világítás 

fejlesztés cím alatt szereplő 10 millió Ft-os beruházás? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A kérdésre válaszolva elmondja, az NB I-es osztályba való bejutáshoz kötelezően előírt a 

lelátóról való kijutás érdekében a menekülő fények kiépítése, valamint a televíziós 

közvetítésekhez szükséges további 6-8 lámpa kandeláberekre történő elhelyezése. Bízik 

abban, hogy ezek kialakításához nem kell majd a teljes összeget felhasználni. 

 

Elmondja, a gazdasági válság hatása miatt az önkormányzati intézmények esetében kizárólag 

az életveszélyt elhárító, működést szolgáló pótelőirányzati kérelmeket tudták figyelembe 

venni. A fejlesztéseknél is szűkíteni kellett az igényeket, az Esterházy úton lévő támfal 

továbbépítését is elhalasztották. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 
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9/2009. (VI.30.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló, 4/2009. 

(II.26.) rendelet módosításáról szóló, fenti számú rendeletét az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

4. Pápa Város Településszerkezeti Tervének módosítása 

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

tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 10/2002. 

(VII.5.) rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag 

megtárgyalása javasolja. A Településfejlesztési és Ellátási Bizottság az előterjesztést 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

- Pápa Város Településszerkezeti Tervének módosítása 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

85/2009. (VI 30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

előterjesztésben javasolt (1.1-1.17.) módosításokat elfogadja, 

mely az állami főépítész jóváhagyásával lép hatályba, mellyel 

egyidejűleg Pápa város településszerkezeti tervét e 

változtatásoknak megfelelően módosítja. 

Utasítja a polgármestert az egységes településszerkezeti tervlap 

elkészíttetésére. 

Az 1. sz. melléklet 1.13. pontjában foglalt módosítás (Kossuth 

utcai Áruház környéke köztérré alakítás) az állami főépítész 

jóváhagyása esetén 2010. december 31-én lép hatályba. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

    Németh Tamás műszaki osztályvezető 
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- Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. (…) rendelet-

tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 10/2002. 

(VII.5.) rendelet módosításáról 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

 

10/2009. (VI.30.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló, 10/2002. (VII.5.) rendelet módosításáról szóló, 

fenti számú rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

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

tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló, többször módosított 16/2003. (IX.5.) rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

      Németh Tamás osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Kovács Attila, a Közszolg Kft. ügyvezetője. Máté István a 

testület ülésére visszaérkezett, jelen van 20 fő képviselő. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a rendelet-tervezet megtárgyalására az ülés 

megkezdését megelőzően kiosztott anyag figyelembe vételével kerül sor. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, valószínűleg többször fognak még tárgyalni a 

települési hulladékkal kapcsolatos rendeletről addig, amíg a hulladéklerakó telep végleges 

kialakítása Királyszentistvánon megtörténik. Felhívja a figyelmet arra, hogy a hulladékkezelés 

rendjében is lényeges változások következnek majd be, és fontos, hogy a városlakók az 

eddigieknél jóval jogkövetőbb magatartást tanúsítsanak. A jövőben az illegális szemétlerakók 

megszüntetése sokkal többe kerül majd a városnak, és ezáltal a hulladéklerakás díját fizető 
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állampolgároknak is. Kiemelten fel kell hívni a lakók figyelmét a hulladék megfelelő 

kezelésére, amelyben kéri a sajtó segítségét is.  

A szervezett szemétszállításból eddig kihagyott városrészeken – Öreghegyen, Törzsökhegyen, 

Kishegyen - is meg kell oldani a hulladék megfelelő gyűjtését. Ezeken a területeken, mivel 

nőtt az állandó lakosok száma, a rendelet lehetővé teszi a hulladék 30 és 50 literes zsákokban 

való elhelyezését. Tudatosítani kell az ott lakókkal, hogy igénybe kell venniük a szolgáltatást.  

A hatóságoknak sokkal szigorúbban kell majd fellépni például a „lomizókkal” kapcsolatban, 

akik nagy mennyiségű szemetet termelnek.  

A Külső- Várkert és a Téglagyári tó területén rengeteg veszélyes hulladék halmozódik fel, 

amelyet sokszor szórakozásból meggyújtanak. A Várkert kemping lakói már többször 

panaszkodtak az égetésből keletkező fekete füst miatt.  

Az illegális szemétlerakások - az elszállíttatás magas költségén túlmenően - többszörös 

bevételkiesést jelentenek a városnak, mivel emiatt a vendégéjszakák száma is csökkenhet.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Gyakran előfordul, hogy egyes cégek a hulladékot a lakótelepek konténereibe teszik. Az 

önkormányzatnak és a hatóságoknak fokozottan oda kell figyelni ezekre a problémákra. 

Az illegális hulladéklerakást mobilkamerák elhelyezésével lehetne megelőzni. Ebben az 

évben a Városgondnokság 1,5 millió Ft-ot költött az illegális hulladéklerakók felszámolására.  

További problémaként jegyzi meg a kertes házakban a komposztálás alkalmazásának hiányát. 

A háztartási hulladékkal együtt kezelt, komposztálható hulladék tömörítése szintén plusz 

költségeket ró a jövőben a lakókra. 

A turisztikai koncepcióban egyik legfontosabb kérdés a város vonzerejének növelése a Fő tér, 

Várkastély, Termálfürdő fejlesztése által, miközben néhány felelőtlen ember a hulladék- és 

kábelégetéssel tönkreteheti az elérni kívánt célokat. Kérték a rendőrséget, hogy fordítsanak 

fokozottabb figyelmet ezekre a problémákra. 

Fontosnak tartja, hogy már az iskolákban, óvodákban megkezdődjön a gyerekek 

környezettudatos nevelése. 

Dr. Oláh Lajos környezetvédelmi államtitkár levelében tájékoztatta, hogy a pápai 

hulladéklerakó működési engedélyét nem lehet meghosszabbítani a királyszentistváni 

hulladéklerakó megépítéséig sem. 

 

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 a 

következő rendeletet: 

 

11/2009. (VI. 30.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló, többször módosított 16/2003. (IX.5.) rendelet módosításáról 

szóló, fenti számú rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően megalkotja. 

 

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

módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 



 17 

6. Bakony Volán Zrt. beszámolója az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítással kapcsolatos 2008. évi közszolgáltatási tevékenységről  

Előadó: Bebesi István, a Bakony Volán Zrt. vezérigazgatója 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szabó Gábor, a Bakony Volán Zrt. Pápai 

Üzemigazgatóságának munkatársa. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy a beszámoló zárt ülés tárgyát képezné, amennyiben olyan adat merül fel a 

kérdések során, amire csak zárt ülésen adható válasz, akkor elrendeli azt. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

A beszámoló tartalmazza, hogy a tavalyi évhez képest jelentősen csökkent a bérlet, illetve a 

menetjegyeladások száma. Megkérdezi, hogy kevesebben veszik igénybe a szolgáltatást, vagy 

többen utaznak menetjegy nélkül? A kirótt pótdíjak összege 430.000,- Ft, amelyből 115.000,- 

Ft-ot sikerült az elmúlt évben beszedni. Kérdése, mi lehet ennek az oka? Véleménye szerint 

fokozni kellene a jegyellenőrzéseket.  

További kérdése, hogy a Mercedes típusú autóbuszok 13,5 éves átlagéletkora milyen adatnak 

számít? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Felveti, a helyi lakosok problémaként élik meg, hogy Várpalotán jobb autóbuszok 

közlekednek és magasabbak a buszvezetői fizetések. Ezt azzal magyarázzák, hogy ott lakik a 

Bakony Volán Zrt. vezérigazgatója, noha Pápa a székhely. 

 

Szabó Gábor  

A Mercedes autóbuszok 13,5 éves átlagéletkora jónak mondható, idén Pápán további két 

Mercedes Solina midi autóbuszt helyeztek forgalomba. A jegyellenőrzésekkel kapcsolatban 

megjegyzi, az ellenőrzéssel megbízott cég nem minden esetben szabja ki jogosan a büntetést, 

s elmondható, hogy a regisztrált büntetések összege az igazolványok bemutatásával jelentősen 

csökken. A helyi járatokon általában hetente végeznek jegyellenőrzést. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Ténylegesen jobb, alacsonyabb életkorú autóbuszok közlekednek Várpalotán? 

 

Szabó Gábor 

A Bakony Volán Zrt. 1998-ban történt egyesülésekor valóban Várpalotára kerültek az újabb 

autóbuszok, azonban véleménye szerint ez napjainkra már megváltozott, hiszen jelenleg az 

autóbusz-beszerzések 75 %-a Pápára kerül. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.  

 



 18 

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

határozatot hozta: 

 

86/2009. (VI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bakony Volán 

Zrt. autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással 

kapcsolatos 2008. évi közszolgáltatási tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

 

7. I. Tájékoztató a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2009. I. félévében végzett 

tevékenységéről 

II. A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Feketéné Földi Judit, a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 

Munkaszervezetének vezetője. 

 

 

- Tájékoztató a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2009. I. félévében végzett 

tevékenységéről 
 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül tudomásul veszi a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2009. I. 

félévében végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

 

 

 

- A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 

 

Venczel Csaba képviselő 

Megkérdezi, hogy Dáka melyik településsel együtt látja el az általános iskolai oktatás 

feladatát? 

 

Feketéné Földi Judit munkaszervezet vezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, Dákának közoktatási megállapodása volt Pápával, amelyet 

azonban az idei tanévre nem hosszabbítottak meg. Jelenleg nem kötöttek még másik 

településsel közoktatási megállapodást. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Hozzáteszi, Dákán a polgármester nyugdíjba vonulása miatt időközi választást tartanak. 

Valószínűleg ebből a helyzetből kifolyólag nem került még sor a feladatellátással kapcsolatos 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a Társulási Megállapodás módosításáról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

87/2009. (VI 30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítását - az előterjesztés mellékletében foglaltaknak 

megfelelően - jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a 

polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

8. Tájékoztató a Gróf Esterházy Károly Kastély és Tájmúzeum tevékenységéről 

Előadó: dr. Nagy L. István intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Nagy L. István intézményvezető. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra 

javasolja. 

Megkérdezi az intézményvezetőtől, hogyan értékeli a múzeumok éjszakájának 

rendezvénysorozatát? 

 

Dr. Nagy L. István intézményvezető 

Elmondja, a múzeumot a rendezvényen több, mint ezer ember kereste fel. A múzeumok 

éjszakája programon országosan 300.000 fő vett részt, ehhez viszonyítva kiemelkedően 

magas látogatottságot értek el a múzeumban. A tavalyi évhez képest hatékonyabb 

marketingmunkával próbálták meg felhívni az emberek figyelmét. A magas látogatottság ezen 

kívül annak is köszönhető, hogy az Esterházy-kastély kiállításait 14 év után most nyitották 

meg újra. Fontosnak tartja megemlíteni, hogy a múzeumot a város lakóin kívül a 

bázisrepülőtér katonái, továbbá nem helybéliek is felkeresték. Összefoglalva elmondható, 

hogy a rendezvény nagyon jól sikerült. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Elmondja, dr. Kovács Zoltán által felolvasott bírálat kiemelt projektnek javasolja az 

Esterházy-kastély felújítását. Megkérdezi az intézményvezetőt, milyennek látja a múzeum 

helyét a megyében a projekten belül? A múzeum jelenleg megyei fenntartásban működik. 

Kérdése, nem lenne-e célravezetőbb a múzeumot egy pápai gyűjteményeket integráló, külön 

szervezet keretein belül működtetni? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előzőeket kiegészítve elmondja, a múzeumokat integráló szervezet létrehozásához 

tárgyalásokat kellene kezdeményezni a Kékfestő múzeum fenntartójával, illetve az 

előkészületben lévő Petőfi – és Jókai házban kialakítandó irodalmi kiállítással kapcsolatban. 
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Az önkormányzatnak természetesen az előnyök mellett többletköltséget is jelentene a 

múzeumokat összefogó szervezet kialakítása. 

 

Dr. Nagy L. István intézményvezető 

Jelenleg a múzeum a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság részeként, annak 

tagintézményeként működik. A megye finanszírozásában Pápán három főt 8 órás, egy főt 

pedig 4 órás munkaidőben foglalkoztatnak, ez csak kis része a megyei intézményszervezet 

keretében foglalkoztatottaknak. A város alkalmazásában dolgozik további egy fő, akinek a 

város néprajzi gyűjteményének őrzése és kezelése a feladata.  

Úgy tűnik, a veszprémi intézményszervezetnek a pápai múzeum „mostohagyereke”. Állandó 

kiállítás nélkül pedig nehéz magas látogatószámot produkálni.  

A kastély rekonstrukciója esetén sem bízik a helyzet változásában, mivel a múzeummal 

kapcsolatban a döntéseket egy helyi viszonyokat nem ismerő veszprémi vezető hozza, így 

nehéz felelősségteljes erkölcsi, szakmai, anyagi döntést hozni. Ebből kifolyólag is célszerűbb 

lenne a múzeumot helyi fenntartás keretei között működtetni. 

A másik fontos kérdés, hogy integrált szervezet kereteiben vagy külön szervezetként 

működjön-e a múzeum. A közös fenntartás mellett szól, hogy kizárólag egy gazdasági és 

kiállítás-építő központot kellene kialakítani. A pápai múzeumokat hirdető, szakmúzeumi 

marketing tevékenységeket ismerő cég eredményesebben mutathatná be együttesen a helyi 

értékeket. Múzeumi központ létrehozása esetén a fenntartás is sokkal ésszerűbb keretek között 

folyhatna. 

Az elmúlt másfél évtizedben  két európai hírnevű kastély felújítására került sor Gödöllőn és 

Keszthelyen. Ezek látogatottsága éves szinten megközelítőleg 180-200.000 főt jelent. Az 

Esterházy-kastély felújítása esetén teljesíthetőnek látja a pályázatban meghatározott évi 

101.200 fős látogatószámot.  

A pápai kastély méreténél fogva kevesebb kulturális élményt tud nyújtani a látogatóknak, 

azonban itt a belépődíjak is alacsonyabbak. A belépőjegyekből származó bevétel éves szinten 

– 1000 Ft-os belépőjegy esetén – 100 millió Ft-ot jelentene a városnak, amelyből megoldható 

lenne a gazdálkodás. A kastélymúzeum látogatottságának növekedésével a többi pápai 

múzeum látogatottsága is emelkedik, ami szintén többletbevételt jelent majd a városnak.  

Összegzésképpen elmondja, a múzeumot – gazdaságossági és ésszerűségi szempontokat is 

figyelembe véve - mindenképpen helyi, integrált szervezet keretein belül lenne célszerű 

működtetni. 

 

Pingizer Sándor képviselő 

Érdeklődéssel olvasta a beszámolót, és örül a múzeum megnyitásának. Sajnálja, hogy tér 

hiányában nem tudtak állandó kiállítást tartani, továbbá hogy egy generáció nőtt fel úgy, hogy 

nem nézhette meg a kastélymúzeumot. Örvendetes, hogy a nehéz helyzetben is megpróbáltak 

minél többet törődni a múzeummal, és pályázatok segítéségével pénzt fordítanak az 

állagmegóvásra és restaurálásra. Egyetért a beszámolóban megfogalmazott hosszútávú 

tervekkel, a múzeumnak valóban Pápa jelképeként, turisztikai vonzerőként kell működnie a 

jövőben. A többi turisztikai egységgel való együttműködés is ezt a célt szolgálná. Megjegyzi, 

a Nádor terem esküvők tartására is kiválóan alkalmas lehetne. Sok sikert kíván a további 

munkához. 

 

Dr. Nagy L. István intézményvezető 

Örömét fejezi ki, hogy a testület egy megyei fenntartásban működő intézmény működését is 

napirendre tűzte. A két évvel ezelőtti kinevezésekor általa megfogalmazott szakmai program 

célja egy mai kor igényeinek megfelelő múzeum kialakítása. Az elmúlt másfél évtizedben 

sokat változott a múzeumok funkciója. Nagyon komoly marketingmunka kell a látogatók 
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számának növeléséhez. Bízik abban, hogy a felújításig több tapasztalatot szereznek, ami a 

zökkenőmentes működést szolgálja.  

A hosszútávú tervek között egy mai múzeum működéséhez szükséges alaptételeket 

fogalmazta meg. Sajnos ezen feltételek szükségességét – nyelvtudás fontossága, büfé 

kialakítása - sokszor még a múzeumi szakma sem ismeri el. Céljuk egy látogatóbarát múzeum 

kialakítása, ahol a legjobb marketing a látogatók jó véleménye lehet majd. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester a testület üléséről távozott, az ülést vezeti dr. Áldozó Tamás 

alpolgármester, jelen van 19 fő képviselő. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Elmondja, a múzeum és a Tarczy Lajos Általános Iskola között nagyon jó a viszony. Az 

iskola decemberi rendezvényéhez a múzeum biztosított számukra bölcsőt. Felajánlja a 

múzeumnak időszakos kiállítások megtartására az iskola erre alkalmas, riasztóval biztosított 

területét. A város többi intézménye is alkalmas lehet bizonyos alkalmakkor egy időszakos 

kiállítás megrendezésére. 

 

Dr. Nagy L. István intézményvezető 

Saját kiállítótér hiányában örül a felajánlásnak. Igyekeznek minden ilyen lehetőséget 

megragadni, példaként említi a Városi Könyvtár folyosóján megszervezett fotókiállítást. A 

műtárgyak kölcsönzésével is örömmel állnak az igénylők rendelkezésére.  

 

Dr. Hermann István képviselő 

Örvendetes, hogy a múzeumi tárgyak nem a múzeum pincéjében porosodnak, hanem a 

kölcsönadásból kifolyólag sokak által megtekinthetők. Megjegyzi, a múzeum zárva tartása 

alatt folyó múzeumi munkához is fontos lenne a megyei vezető támogatása, elismerése. 

 

Kövér József, Grőber Attila és Gőgös Zoltán képviselők a testület üléséről távoztak, dr. 

Péntek Árpád a testület ülésére megérkezett, jelen van 17 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, kifejezett kéréssel fordultak a megyei 

múzeumigazgatóhoz azzal kapcsolatban, hogy a múzeum felújításáig egyéb, arra alkalmas 

helyen – például a Somogyi Galériában, Hollósy Galériában - nyissanak a Pápán lévő 

kiállítási tárgyakból időszakos kiállítást. A nyáron nyitják meg „Az ezeréves Veszprém 

megye” rendezvénysorozat keretében a pápai céhes ipartörténetet bemutató kiállítást.  

Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy eddig is fordítottak figyelmet és pénzt – céhzászlók 

restaurálásával, az Ősök csarnokából hiányzó fotók pótlásával - a majdan megnyíló 

múzeumra.  

Javasolja, hogy az Oktatási, Vallási és Kulturális Bizottság tárgyalja meg a kastély 

pályázatában szereplő programot, ahová meghívják a testület többi tagját is. Így a képviselők 

részletesen megismerhetik a kiemelt projektben szereplő és a norvég pályázat keretében 

benyújtott programot. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül tudomásul veszi Gróf Esterházy Károly Kastély és Tájmúzeum 

tevékenységéről szóló tájékoztatót. 
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Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

A napirendi pont tárgyalásán jelen van Glück Ferenc a Move Nonprofit Közhasznú Zrt 

képviseletében. 

A testület üléséről távozott Unger Tamás, Mészáros István és Máté István képviselő, jelen van 

14 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

A Lux-Tex és a MOVE tájékoztatóját az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Ritka, hogy egy városban két foglalkoztató is lehetőséged ad a megváltozott munkaképességű 

embereknek a munkavégzésre. A két intézményben közel 400 embert foglalkozatnak.  

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

88/2009. (VI 30.) határozat 

1.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

41/1995. (II.14.) határozat, a 194/1998. (XII.26.) határozat 

3. pontja, 25/2009. (II.26.) határozat, a 35, 36, 47/2009. 

(IV.1.) határozatok, az 58, 59, 60, 62, 65, 68, 71, 73/2009. 

(V. 21.) határozatok végrehajtására adott jelentéseket 

elfogadja. 

 

2.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

178/2007. (XII.20.) határozat 2. pontjának végrehajtására 

adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg a „Pápa, 

Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális 

fejlesztése” KDOP pályázatra megítélt 499.919.797,- Ft 

támogatást elfogadja, amelyhez a 62.103.583,- Ft saját 

forrás összegét a Pápa Város Önkormányzata 2009. évi 

költségvetéséről szóló 4/2009. (II.26.) rendeletének 

Fejlesztési célú feladatok előirányzata 6.15 cím terhére 

biztosítja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a határozatról 

a Közreműködő Szervezetet értesítse. 
 

Határidő: 2009. július 15. 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Németh Tamás műszaki osztályvezető 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

  Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 
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10. Vegyes ügyek 

 

a) Pályázat benyújtása Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztésére 

 

Mészáros István a testület ülésére visszaérkezett, jelen van 15 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság az előterjesztést 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, nyertes pályázat esetén a pápai kerékpárút hálózat hiányzó részeit építhetnék meg, 

a tókerti és Vajda Péter lakótelepi városrészen. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

89/2009. (VI 30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP-2009-4.2.2) 

keretében beadandó „Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztése” 

pályázattal. A pályázaton igényelt támogatás a bruttó bekerülési 

összeg 90%-a, 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. július 31. 

Felelős:     Dr. Kovács Zoltán polgármester 

       Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

       Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

       Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

b)  Tarczy Lajos Általános Iskola és a Városi Óvodák részvétele a „Migráns 

Tanulók a magyar közoktatásban” című pályázaton 

 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

A Pénzügyi Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság az előterjesztést 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

A statisztika szerint jelenleg 12.000 migráns tanuló van a magyar oktatási rendszerben. Bízik 

abban, hogy a pályázat által könnyebb lesz az ezzel kapcsolatos terheket viselni. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

90/2009. (VI 30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, 

hogy a fenntartásában működő Tarczy Lajos Általános Iskola és 

a Városi Óvodák részt vegyenek a Társadalmi Megújulás 

Operatív Program keretében meghirdetett „Migráns tanulók a 

magyar közoktatásban“ (TÁMOP-3.4.1.B-08/2) című 

pályázaton. Vállalja továbbá, hogy a pályázó intézményeket a 

projekt befejezését követően legalább 5 évig fenntartja. 

 

Határidő: 2009. június 30. 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

 

c) Pályázat 2 fő hátrányos helyzetben lévő nyugdíjas kedvezményes 

gyógyüdülésének biztosítására 

 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

A Pénzügyi Bizottság és az Egészségügyi, Szociális és Kulturális Bizottság az előterjesztést 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

91/2009. (VI 30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy Pápa Város Önkormányzata 

képviseletében eljárva pályázatot nyújtson be a SZEÜ Kht-hoz a 

Pápai Nyugdíjas Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesület 

javaslata alapján, 2 fő hátrányos helyzetben lévő nyugdíjas 

kedvezményes gyógyüdülésének biztosítása céljából, továbbá 

arra, hogy nyertes pályázat esetén a közhasznú megállapodást 

aláírja. 

 

Határidő: 2009. július 15. 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

     Benecz Rita osztályvezető 
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d)  A SAC/C-17-es program keretében tanuló amerikai állampolgárságú gyermekek 

oktatási költségeinek támogatásával kapcsolatban dr. Kovács Zoltán 

polgármester felhatalmazása tárgyalásokra és megállapodások megkötésére  

 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

A Pénzügyi Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság az előterjesztést 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Örül, hogy az Egyesült Államok képviselői részt kívánnak vállalni az önkormányzat terheiből. 

A többi nemzetiség tanulói után az önkormányzat normatív támogatásban részesül. 

Reményeik szerint ez a megállapodás a későbbiekben példamutató értékű lesz, hiszen a 

jelenlegi 6 amerikai tanulónál sokkal több gyermekre számítanak. A képzési költség 

megtérítését a megállapodás alapján számla ellenében akár havonta is tudják biztosítani.  

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

92/2009. (VI 30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tarczy Lajos Általános 

Iskolában a SAC/C-17-es program keretében tanuló amerikai 

állampolgárságú gyermekek oktatási költségeinek támogatásával 

kapcsolatban tárgyaljon és megállapodást kössön az NDSP-vel.  

Utasítja továbbá a polgármestert, hogy kezdeményezzen 

tárgyalásokat a többi résztvevő nemzet képviselőivel a külföldi 

állampolgárságú tanulók oktatásával kapcsolatosan felmerülő 

többletköltségek finanszírozására vonatkozóan, és felhatalmazza 

a megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2009. augusztus 31. 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

 

 

e) A Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesülettel 

megállapodás megkötése működési költségek megelőlegezésére 

 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

A Pénzügyi Bizottság és a Vállalkozási és Gazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 



 26 

A Képviselőtestület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
 

93/2009. (VI 30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

Önkormányzat tagságával működő Somló-Marcalmente-

Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület 2009. 

évi működési költségeinek megelőlegezésével kapcsolatos 

megállapodást – az előterjesztésben foglalt tartalommal – 

jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

f)  Néhai Karlovitz Adolf gyógyszerésznek emléket állító emlékkő elhelyezése 

 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, a tábla tartalma megfelelő, azonban formailag nem 

találja helyesnek. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Valóban nem helyes a táblán a sortörés. Megkérdezi a művelődési osztályvezetőtől, ki 

véleményezte a táblát? 

 

Rádi Róbert osztályvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, Karlowitz Máté kereste meg az önkormányzatot a már 

elkészült tábla közterületen történő elhelyezésével kapcsolatban. A testületnek az elhelyezés 

engedélyezéséről kell döntenie. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

A vessző hiányát még ki lehet javíttatni, javasolja ezzel kapcsolatban a családdal való 

kapcsolatfelvételt.  

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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94/2009. (VI 30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja 

néhai Karlovitz Adolf gyógyszerésznek emléket állító emlékkő 

elhelyezését a Karlovitz család Fő u. 8. sz. alatti egykori 

lakóháza előtti járdaszakaszon. 

 

Az emlékkő Karlovitz Máté által megadott szövege: 

„Itt élt 

KARLOVITZ ADOLF 

gyógyszerész 

született: 1872 

A rákosi rendszer kisemmizte 

halála napjáig dolgozott megtűrtként 

meghalt: 1955” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

 

g)  Önkormányzati lakás bérbeadása Kardos Enikő rendőrőrmester részére 

 

A testület ülésére Máté István és Unger Tamás visszaérkezett, jelen van 17 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

95/2009. (VI 30.) 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 Kardos Enikő r.őrm. részére, a 

Pápai Rendőrkapitányságon fennálló szolgálati jogviszonya 

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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h)  Pápa, Szent István u. 12. szám alatti helyiség ingyenes használatba adása a 

Koko Gym Küzdősport Sportegyesület részére 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

A Pénzügyi Bizottság és a Vállalkozási és Gazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

96/2009. (VI 30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa, Szent 

István u. 12. szám alatti, 115 m
2
 alapterületű, nem lakás célú 

helyiséget edzőterem céljára, 4 év határozott időre a Pápai Koko 

Gym Küzdősport Sportegyesület ingyenes használatába adja 

azzal a feltétellel, hogy a Sportegyesület jogerősen bejegyzésre 

kerül. 

Az edzőterem kialakításával és felújításával kapcsolatos 

kiadások, továbbá a közüzemi díjak és az épületre vonatkozó 

közös költség a Sportegyesületet terheli.  

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a szerződés megkötésével 

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

             Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

             Bánhidi László intézményvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester szünetet rendel el 16,15 óráig.  

A szünetet követően a Képviselőtestület folytatja a napirendek tárgyalását.  

Dr. Kovács Zoltán a testület ülésére visszaérkezett, jelen van 18 fő képviselő. Az ülést vezeti 

dr. Kovács Zoltán polgármester. 

 

 

10. Tájékoztató a Pápai Református Kollégium tevékenységéről 

 Előadó: Kovács Dániel igazgató 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Kovács Dániel igazgató. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság az előterjesztést egyhangúlag megtárgyalásra 

javasolja. Megköszöni az igazgatónak a beszámoló elkészítését. 

 

Kovács Dániel igazgató 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, az iskola fenntartója a Dunántúli Református 

Egyházkerület. Az iskola a Dunántúl teljes területéről fogadja a jelentkezőket. 2010. 
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szeptemberétől az iskola elnevezése a Tánc-Lánc Művészeti Alapiskolával való egyesülés 

után Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája elnevezésre 

módosul. Ennek következtében az iskola oktatási rendszere kiegészül néptánc és két 

képzőművészeti – festészet és reklámgrafika - szakkal.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az iskola indulásakor a Felvidékről és Erdélyből is jelentkezhettek tanulók az intézménybe. 

Megkérdezi, jelenleg járnak-e ezekről a területekről tanulók az iskolába? 

 

Kovács Dániel igazgató 

Elmondja, mintegy 15-20 szlovákiai és erdélyi diák jár az iskolába, sőt amerikai diákok is 

nyertek már felvételt a képzésükre. Sajnálatos dolognak tartja, hogy egyéb más nemzetiségű 

tanulókkal ellentétben a szlovákiai és erdélyi gyermekek után nem jár az iskolának állami 

normatív támogatás, azonban egy jó eszű tanuló esetén ez nem lehet akadálya a felvételnek. 

Ezen tanulók képzési költségeihez az egyház járul hozzá. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Megkérdezi, várható-e a közeljövőben az iskola épületének felújítása a homlokzati elemek 

rossz állapotára tekintettel?  

 

Kovács Dániel igazgató 

Az ablakok cseréje után bevakolják a homlokzati elemeket, majd a fiúinternátus épületének 

felújítása vagy másikra cserélése következik. 2009. január 1. óta megválasztott új 

egyházvezetők már tárgyalásokat kezdeményeztek a probléma megoldásával kapcsolatban. 

Bízik abban, hogy minél hamarabb sikerül pályázat segítségével megvalósítani az épület 

felújítását. 

 

Takács Pál képviselő 

Megkérdezi, mekkora a tanulói fluktuáció a hat –és négyosztályos gimnáziumban? 

 

Kovács Dániel igazgató 

A hatosztályos gimnáziumban legfőképpen az első évben észlelhető a tanulólétszám 

csökkenése kb. 5-6 fővel, a szülőktől való elszakadás nehézsége és a tanulmányi eredmény 

elmaradása miatt. A négyosztályos gimnáziumban osztályonként 2-3 diák megy el évközben 

fegyelmi, illetve tanulási problémák miatt.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A Református Teológiai Akadémián a közelmúltban 6 segédlelkészt bocsátottak ki. Mi az oka 

annak, hogy a gimnázium tanulói közül kevesen jutnak el a Teológiai Akadémiára? Régen az 

óvodáskortól egészen az Akadémiáig fel volt építve a református képzési rendszer. 

 

Dr. Kontrát Károly a testület ülésére megérkezett, jelen van 19 fő képviselő. 

 

Kovács Dániel igazgató 

Elmondja, a katolikus és református egyházban is nagyon kevesen választják a papi hivatást. 

A jelenlegi végzős osztályból három diák megy továbbtanulni a Református Teológiai 

Akadémiára. A problémára a teológiai felsőoktatást vezetőknek a gyülekezetet építő 

lelkészekkel együtt kell megoldást keresni.  
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Venczel Csaba képviselő 

A szakközépiskola beindítása a személyi állomány bővülésén kívül infrastrukturális 

szükségletek felmerülését is maga után vonja. Kérdése, milyen terveik vannak a Március 15. 

téren lévő épületek hasznosításával kapcsolatban? 

 

Kovács Dániel igazgató 

A Tánc-Lánc Művészeti Alapiskola továbbra is az eddigi helyén fog működni. A közismereti 

szakokon a tantestület tagjai tanítanak, nincs szükség létszámbővítésre. A következő évben 

indítandó egyik évfolyam lesz a művészeti szakközépiskolai osztály. Az igények növekedése 

esetén elképzelhetőnek tartja, hogy a hatosztályos gimnázium helyett is művészeti 

szakközépiskolai osztályt indítsanak. További teremre nem lesz szükség, a művészeti 

szakokra kell majd szakoktatókat felvenni.  

Elmondja, a fiúinternátus kialakításához szeretnének a jelenleginél alkalmasabb épületet 

keresni. A Március 15. téri épület eladása esetén lehetőségként szóba jöhet egy teljesen új 

épület megépítése, vagy másik épület megvásárlása. Az önkormányzattal is szívesen 

cserélnének értékegyeztetéssel egy arra alkalmas épületre. A fiúinternátus 3 épületből álló 

együttese zsúfolt és nem felel meg a céljaiknak.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Tudomása szerint a Varga házat magas bekerülési költséggel vásárolta meg az egyház.  

Régen nagyon neves tanárok tanítottak a gimnáziumban, példaként említi Bujáky Miklóst és a 

Czapári házaspárt. Megkérdezi, az induló tanári karhoz viszonyítva jelenleg milyen a 

tantestület összetétele? 

 

Kovács Dániel igazgató 

A gimnázium indulásakor kialakított tantestület 75 %-a tanít jelenleg is az iskolában. A tagok 

között van néhány tankönyvíró és országosan, az egyház keretein belül is elismert pedagógus. 

Sajnos napjainkban kevés a régi tanítók színvonalát elérő, nagy tudású tanár, nehéz 

megfelelően nevelő és oktató tanárt kiválasztani. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megjegyzi, napjainkra a gyerekekért folyó harcban a tanárok és a diákok felvételénél is 

háttérbe szorult a vallásosság. Kérdése, hogy valóban feladta-e az egyház e tekintetben az 

elveit? 

 

Kovács Dániel igazgató 

Az iskola tanulóinak közel 40 %-a katolikus vallású. Ha kizárólag református gyermekeket 

vehetnének fel, az iskola bezárására kerülne sor. Sajnos manapság kevés a vallásos gyermek. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Megköszöni az igazgatónak, hogy mindig készségesen nyújtanak segítséget az 

önkormányzatnak. A SAC program keretében Pápán járó oktatási vizsgálóbizottság elnökét, 

Pem de Fait is sikerült meggyőzni arról, hogy színvonalas a magyar oktatás. Két, Amerikában 

született tanuló is beszámolt az iskolában szerzett pozitív tapasztalataikról.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül tudomásul veszi a Pápai Református Kollégium 

tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

pontja alapján indítványozza, hogy a 84.,85.,86. sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja 

meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül zárt ülést rendelt el.  

 

A testület üléséről dr. Vörös Ibolya képviselő távozott. Jelen van 18 fő képviselő. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

döntését. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 17.20 órakor bezárja.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 
 

 


