
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 40/2009. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. október 21-i rendkívüli 

ülésén, a Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

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

Venczel Csaba, Unger Tamás, dr. Hermann István, Máté István, Mészáros 

István, Zsegraics Gyula, Dr. Németh Márta, Pingiczer Sándor, Kövér József, 

Grőber Attila, Kovács József, Takács Pál képviselők, 17 fő. 

  

  Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

  Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

  Németh Tamás műszaki osztályvezető 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

  Városi TV munkatársai 

 a Napló c. újság munkatársa 

 Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa 

 Bognárné Som Andrea, Balláné Pákai Csilla jegyzőkönyvvezetők 

 

Távolmaradását bejelentette: Dr. Kovács Zoltán polgármester, Szirbek Rita képviselő. 

Távolmaradását nem jelentette be: Dr. Vörös Ibolya, Császár Endre, Gőgös Zoltán és 

Kelemen Ferenc képviselők. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester távollétben az ülést vezeti dr. Áldozó Tamás alpolgármester. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Köszönti a megjelenteket. A testület ülését 16,30 órakor megnyitja.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, 17 fő képviselő jelen van.  

 

Napirend előtt elmondja, hogy a védelmi felkészítés terén végzett tevékenysége elismeréséül 

az önkormányzati miniszter a védelmi igazgatásért emlékérem arany fokozatát adományozta 

Polgár Jenő közigazgatási osztályvezetőnek. Gratulál a kitüntetéshez. Bízik abban, hogy a 

jövőben az október 23-i ünnep alkalmából további kitüntetéseket adományoznak pápai 

személyeknek. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról. 

 

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

határozatot hozta: 
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121/2009. (X.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. 

október 21-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg. 

 

1. A panel technológia felhasználásával épült lakóépületek 

energiatakarékos felújításának támogatására benyújtott 

pályázatok 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

         Németh Tamás osztályvezető 

 

1.    A panel technológia felhasználásával épült lakóépületek energiatakarékos 

felújításának támogatására benyújtott pályázatok 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

    Németh Tamás osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, az előterjesztésben szereplő támogatás mértékének kiszámítását logikusnak és 

elfogadhatónak tartja, ugyanakkor – abban az esetben, ha az elkövetkezendő években a 

pályázati rendszer e formájában fennmarad – a jövőben számítani kell a napirendi pont 

ismételt tárgyalására, mivel az iparosított technológiával épült lakóépületek nagyobb részére 

még nem nyújtottak be pályázatot. Az önkormányzat részéről eddig is komoly forrásokat 

kötött le a társasházak által benyújtott pályázatok megvalósításához való hozzájárulás, 

amennyiben e pályázatok az országos pályázatban is sikeresek lesznek, ez a hozzájárulás akár 

100 millió Ft-os nagyságrendű kötelezettségvállalássá nőhet. A jövőt illetően hasonló léptékű 

pályázatok benyújtására lehet számítani, ami sok pápai család számára korszerű, 

energiatakarékos fűtési lehetőséget, ezáltal jobb életkörülményeket jelent. 

 

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

 

Kéri a Képviselőtestület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozta: 

 

122/2009. (X.21) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta 

a panel technológia felhasználásával épült lakóépületek energia-

megtakarítást eredményező felújításának támogatására 

benyújtott pályázatokról szóló előterjesztést. 

A Képviselőtestület a társasházak ZBR pályázatához összesen 

96.782.400,- Ft támogatást biztosít az alábbiak szerint: 

 

Pápa, Vízmű u. 16-22. szám alatti, 60 lakásos társasház

 20.780.928,- Ft 

Pápa, Vízmű u. 17-23. szám alatti, 60 lakásos társasház

 12.694.657,- Ft 
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Pápa, Képző u. 10-16. szám alatti, 60 lakásos társasház

 21.130.376,- Ft 

Pápa, Képző u. 20.-Szabó E. u. 48-56. szám alatti, 72 lakásos 

társasház 21.742.305,- Ft 

Pápa, Huszár ltp. 31. szám alatti, 60 lakásos társasház

 20.434.134,- Ft 

 

A támogatást Pápa Város Önkormányzata éves költségvetése 

terhére, annak felmerülésekor biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási összegekről a 

társasházakat értesítse és kérje be a ZBR pályázatokhoz 

kötelezően benyújtandó módosított mellékleteket. A 

Településfejlesztési és Ellátási Bizottság 2009. október 29-ig 

dönt az önkormányzat által a társasházaknak kiadandó 

mellékletek tartalmáról. 

 

Határidő: 2009. október 30., illetve folyamatos 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy 2009. október 29-31. között Pápán, Balatonfüreden és Veszprémben rendezi 

meg a Magyar Kézilabda Szövetség a Pannon Kupa elnevezésű férfi kézilabda tornát a 

februárban meggyilkolt Marian Cozma emlékére. A tornán a februári eseményben érintett 

nemzetek - magyar, román, szerb - vesznek részt. A horvát válogatott visszamondta a 

részvételt, helyettük Tunézia vesz részt a tornán. 2009. október 29-én Pápán lesz 18,00 órakor 

a Magyarország-Tunézia, 20,00 órakor a Szerbia-Románia mérkőzés, amelyet a Sportklub 

televíziós csatorna közvetít. 

A kézilabdával kapcsolatos hírekhez hozzátartozik, hogy az idén két nemzetközi torna kerül 

még megrendezésre a városban, a Női Pannon Kupának, valamint a Négy Bajnok Tornájának 

egy-egy játéknapja. 

Koncz Sándor tájékoztatta, hogy a női Junior Kézilabda Bajnokság rendezvénysorozat 

jelentős bevétellel zárult, amelyet a Kézilabda Szövetség szétoszt a résztvevő városok között. 

Pápa várhatóan 3,5 millió Ft-ot kap, amelyet a női kézilabda fejlesztésére, az ezzel 

kapcsolatos kiadásokra lehet felhasználni. Bízik abban, hogy az összeg felhasználása 

célszerűen történik majd. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 16.45 órakor bezárja.  

 

K. m. f.  

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 alpolgármester jegyző 


