
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

 

Szám: 1/ 1 - 43/2009. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

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

Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

 

Jelen vannak: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

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

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

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

Gőgös Zoltán, Pingiczer Sándor, Kövér József, Grőber Attila, Kelemen Ferenc, 

Kovács József, Takács Pál képviselők, 22 fő.  

  

  Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

  Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

  Németh Tamás műszaki osztályvezető 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

  intézményvezetők a jelenléti ív szerint 

  Városi TV munkatársai 

 a Napló c. újság munkatársa 

 Bognárné Som Andrea, Balláné Pákai Csilla jegyzőkönyvvezetők 

 

Távolmaradását bejelentette: Szirbek Rita képviselő. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Köszönti a megjelenteket. A Képviselőtestület ülését 8.00 órakor megnyitja.  

 

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

 

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

határozatot hozta: 

 

123/2009. (XI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. 

november 26-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 
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1. Beszámoló az önkormányzat 2009. évi háromnegyedéves 

gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László osztályvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

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

költségvetéséről szóló, módosított 4/2009. (II.26.) rendelet 

módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László osztályvezető 

 

3. 2010. évi pénzügyi ellenőrzési munkaterv jóváhagyása 

Előadó:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

4. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Menyhárt László osztályvezető 

 

5. A hatályos önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú 

felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló 

2006/123/EK Irányelv alapján 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és 

helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló, többször 

módosított 49/1993. (XII.21.) rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Polgár Jenő osztályvezető 

 

7. 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 

  Schmidt Lajos osztályvezető 

 

8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel 

kapcsolatos eljárási szabályokról szóló, többször módosított 

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

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Benecz Rita osztályvezető 
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9. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete a temetőkről és temetkezésekről szóló, 

többször módosított 18/2000. (IX.13.) rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Németh Tamás osztályvezető 

 

10. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete az  ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás 

díjáról szóló, többször módosított 40/1995. (XI.29.) rendelet 

módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Németh Tamás osztályvezető 

 

11. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról, a 

vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól szóló, többször 

módosított 22/1992. (X.13.) rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Schmidt Lajos osztályvezető 

 

12. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete az Esterházy út és környéke építészeti 

és táji értékeinek helyi védelméről szóló, módosított 22/1993. 

(V.25.) rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Németh Tamás osztályvezető 

 

13. 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 osztályvezető 

 

14. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete a Malomkerti lakóterület Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló, módosított 8/2003. (IV.17.) rendelet 

módosításáról 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Németh Tamás osztályvezető 

 

15. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete a Vajda Péter lakótelep bővítésének 

Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló, 

módosított 9/2003. (VI.20.) rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Németh Tamás osztályvezető 
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16. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete a sporttal kapcsolatos feladatokról és 

kötelezettségekről szóló 14/2004. (VI.30.) rendelet 

módosításáról 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

17. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete a talajterhelési díjról szóló, módosított 

25/2004. (IX.10.) rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Németh Tamás osztályvezető 

 

18. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete a környezet védelméről szóló, 

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

módosításáról 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Németh Tamás osztályvezető 

 

19. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete egyes önkormányzati rendeletek 

hatályon kívül helyezéséről 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

20. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször 

módosított 20/1995. (IV.27.) rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

21. Pápa város környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Németh Tamás osztályvezető 

 

22.  Tájékoztató a környezet állapotáról 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

23.  Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény 

tevékenységéről 

Előadó:  Csöréné Pőr Eszter intézményvezető 

 

24. Beszámoló a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő tevékenységéről (zárt ülés) 

 Előadó:  Dr. Vörös Ibolya főigazgató 
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25. Beszámoló a Pápai Hús 1913 Kft. 2009. I-III. negyedévi 

tevékenységéről (zárt ülés) 

Előadó:  Politzer József ügyvezető 

 

26. Vegyes ügyek 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy a rendeletek nagy részének módosításával a Képviselőtestület jogszabályi 

kötelezettségének tesz eleget. 

 

Megköszöni dr. Hermann Istvánnak a testületi ülés előtt a képviselőknek kiosztott könyveket. 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

1. Beszámoló az önkormányzat 2009. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

    Menyhárt László osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői, a mellékelt 

jelenléti ív szerint. 

 

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 az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

124/2009. (XI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzat 2009. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 

szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

 

 

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

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló, 

módosított 4/2009. (II.26.) rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László osztályvezető 

 

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

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy az önkormányzat intézményeivel az egyeztetés megtörtént, az 

intézményvezetők az előirányzat módosítási javaslatot elfogadják.  
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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, és az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag, az Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.  

 

Harangozó Zsigmond képviselő 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, Koncz Sándor a Pápai Diáksport Bizottság 

vezetőjeként kérte, hogy a Tókertben található pálya újrasalakozása – technikai okokból – 

lehetőség szerint még az ősszel történjen meg. Tekintettel arra, hogy a pápai és a megyei 

diáksportágak versenyeit ezen a pályán szervezik meg, az Ifjúsági és Sport Bizottság 

elnökeként javasolja, hogy a pályák fenntartásával foglalkozó Városgondnokság 2009. évi 

kiadási előirányzatai között szereplő hóeltakarítás 4000 eFt-jából 500 eFt-ot különítsenek el a 

Tókerti pálya újbóli salakozására. Kéri a Képviselőtestület támogatását a módosító 

indítvánnyal kapcsolatban. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Előterjesztőként befogadja a módosító indítványt, így az eredeti előterjesztésnek tekintendő. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

14/2009. (XI.26.) 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 

 

 

3. 2010. évi pénzügyi ellenőrzési munkaterv jóváhagyása 

Előadó:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

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

határozatot hozta: 

 

125/2009. (XI.26.) határozat 

1./ Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi 

önkormányzatokról szóló többszörösen módosított – 1990. évi 

LXV. törvény 92. §-ban foglaltak alapján a 2010. évi ellenőrzési 

munkatervet az 1. és 2. számú melléklet szerint jóváhagyja. 

Utasítja a jegyzőt, hogy az ellenőrzések végrehajtásáról – a 2./ 

pontban foglaltak figyelembevételével – gondoskodjon. 

2./ Az 1. számú mellékletben foglalt feladatok külső szakértő 

megbízása útján, a 2. számú mellékletben foglalt feladatok a 

Polgármesteri Hivatal belső ellenőre által kerüljön végrehajtásra. 

 

Határidő: 2010. december 31. 

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

4. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Menyhárt László osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői, a mellékelt 

jelenléti ív szerint.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás 

mellett, a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodás mellett, a Vállalkozási és Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 1 tartózkodás mellett, az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett, az Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett, az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

126/2009. (XI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
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5. A hatályos önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú felülvizsgálata a 

belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK Irányelv alapján 

 Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést 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 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

127/2009. (XI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, 

hogy az általa alkotott, alábbiakban felsorolt – módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt – rendeletek a belső piaci 

szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK Irányelv hatálya alá 

tartoznak, de azzal ellentétes rendelkezést nem tartalmaznak: 

 

 6/1992. (III.17.) rendelet A kereskedés és vendéglátás 

rendjéről 

 

49/1993. (XII.21.) rendelet Az önkormányzati lakások és 

helyiségek bérletéről 

 

40/1995. (XI.29.) rendelet Az ivóvíz és szennyvízszolgáltatás 

díjáról 

 

14/1998. (VI.29.) rendelet Pápa város területén megvalósuló 

út-, járda- és közműépítési 

beruházásokról 

 

18/2000. (IX.13.) rendelet A temetőkről és a temetkezésekről 

 

16/2003. (IX.5.) rendelet A települési hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásokról 

 

25/2004. (IX.10.) rendelet A talajterhelési díjról 
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15/2005. (V.13.) rendelet A paneltechnológia fel-

használásával épült lakóépületek 

energiatakarékos felújításának 

támogatásáról 

 

30/2005. (X.20.) rendelet Az elektronikus ügyintézésről 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

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

tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló, többször módosított 49/1993. (XII.21.) rendelet 

módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Polgár Jenő osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bánhidi László, a Városgondnokság vezetője és Tardos 

Géza, a Házkezelőség megbízott vezetője. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi Bizottság és az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete a 

rendelet-tervezetben foglalt díjtételek emelését elfogadja. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 

megalkotja az alábbi rendeletet: 

 

15/2009. (XI. 26.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló, többször módosított 49/1993. (XII.21.) 

rendelet módosításáról szóló, fenti számú rendeletét az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
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7. 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 

    Schmidt Lajos osztályvezető 

 

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

László, a Városgondnokság vezetője. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság, a Vállalkozási és Gazdasági Bizottság, valamint a 

Településfejlesztési és Ellátási 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 rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

következő rendeletet: 

 

16/2009. (XI. 26.) 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 

 

 

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

tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló, többször 

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

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

    Benecz Rita osztályvezető 

 

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

Szociális Intézményének vezetője. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 
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Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

17/2009. (XI. 26.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális, valamint gyermekjóléti 

ellátásokért fizetendő intézményi díjak megállapításáról szóló, 

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

szóló, fenti számú rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

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

tervezete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés és hasznosítás 

szabályairól szóló, többször módosított 22/1992. (X.13.) rendelet 

módosításáról 
  Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

    Schmidt Lajos osztályvezető 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet a Vállalkozási és Gazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

18/2009. (XI. 26.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

Önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés és hasznosítás 

szabályairól szóló, többször módosított 22/1992. (X.13.) 

rendelet módosításáról szóló, fenti számú rendeletét az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

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

tervezete az Esterházy út és környéke építészeti és táji értékeinek helyi 

védelméről szóló, módosított 22/1993. (V.25.) rendelet módosításáról 
 Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

    Németh Tamás osztályvezető 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

19/2009. (XI. 26.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Esterházy 

út és környéke építészeti és táji értékeinek helyi védelméről 

szóló, módosított 22/1993. (V.25.) rendelet módosításáról szóló, 

fenti számú rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

13. 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 osztályvezető 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

20/2009. (XI. 26.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 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 

 

 

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

tervezete a Malomkerti lakóterület Helyi Építési Szabályzatáról szóló, 

módosított 8/2003. (IV.17.) rendelet módosításáról 

  Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

    Németh Tamás osztályvezető 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

21/2009. (XI. 26.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Malomkerti 

lakóterület Helyi Építési Szabályzatáról szóló, módosított 

8/2003. (IV.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 

 

 

 

 



 14 

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

tervezete a Vajda Péter lakótelep bővítésének Helyi Építési Szabályzatáról és 

Szabályozási Tervéről szóló, módosított 9/2003. (VI.20.) rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

    Németh Tamás osztályvezető 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

22/2009. (XI. 26.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Vajda Péter 

lakótelep bővítésének Helyi Építési Szabályzatáról és 

Szabályozási Tervéről szóló, módosított 9/2003. (VI.20.) 

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 

 

 

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

tervezete a sporttal kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről szóló 

14/2004. (VI.30.) rendelet módosításáról 

  Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

    Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 
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23/2009. (XI. 26.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a sporttal 

kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről szóló 14/2004. 

(VI.30.) 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. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. (…) rendelet-

tervezete a talajterhelési díjról szóló, módosított 25/2004. (IX.10.) rendelet 

módosításáról 
 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Németh Tamás osztályvezető 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

24/2009. (XI. 26.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

talajterhelési díjról szóló, módosított 25/2004. (IX.10.) rendelet 

módosításáról szóló, fenti számú rendeletét az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

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

tervezete a környezet védelméről szóló, többször módosított 41/2005. 

(XII.16.) rendelet módosításáról 

  Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

    Németh Tamás osztályvezető 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

25/2009. (XI. 26.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a környezet 

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

rendelet módosításáról szóló, fenti számú rendeletét az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

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

tervezete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Településfejlesztési és Ellátási, valamint a Vállalkozási és Gazdasági 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezet kiegészítése szükséges az alábbiak szerint: 

„4.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.” A kiegészítés bizottsági ülésen ismertetésre 

került. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 
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26/2009. (XI. 26.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyes 

önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 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 

 

 

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

tervezete Pápa Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló, többször módosított 20/1995. (IV.27.) rendelet módosításáról 

  Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

27/2009. (XI. 26.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 

többször módosított 20/1995. (IV.27.) 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 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester  

A sajtót tájékoztatva elmondja, az önkormányzat rendeleteinek hatálya az EU polgáraira is 

kiterjed, így azokat összhangba kellett hozni az Európai Unió irányelveivel. A magasabb 

szintű jogszabályok időközbeni változásaiból adódó rendeletmódosításokra is sor került. 
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21. Pápa város környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

    Németh Tamás osztályvezető 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja.  

 

Grőber Attila képviselő 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, a Veszprémvarsány-Kisbér felől érkező teherforgalom 

jelenleg az Ötödik utcán keresztül a Várkert irányába haladva megy ki a városból. A 

környezet védelmére tekintettel javasolja, hogy a teherforgalmat a Gyimóti, majd Somlai úton 

keresztül tereljék az elkerülő útra. Megjegyzi, a Győr felé irányuló forgalmat a város több 

területéről is a közlekedési táblák az elkerülő út helyett a belváros felé irányítják. Példaként 

említi a Celli úton található Győr irányát a belváros felé jelző táblát. 

Megkérdezi, megvalósítható-e az általa felvetett javaslat, ha nem, akkor a megvalósításnak 

milyen akadálya van? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A kérdésre válaszolva elmondja, a felvetésben érintett Gyimóti és Somlai út az Országos 

Közúthálózat része, így arra vonatkozó döntést nem hozhat önállóan a testület. Grőber Attila 

által felvetett javaslat esetében a teherforgalom a városnak a jelenleginél hosszabb szakaszán 

haladna végig. A probléma megoldását a keleti elkerülő út megépítése oldaná meg. Az Ugod 

felől érkező forgalom elterelésére készült előzetes tervekben a Teveli út és Gyimóti út 

összekötése szerepelt, ami által a Teveli és Veszprémi úton csökkenne a forgalom. A 130 

mFt-os beruházás a költségvetési tervezetben még szerepelt, azonban azt a költségvetésbe 

nem terjesztették elő. 

A közlekedést segítő táblákkal kapcsolatos problémákat többször jelezte Polgár Elemérnek, a 

Magyar Közútkezelő Kht. Pápai Üzemérnöksége vezetőjének. Helytelennek tartja, hogy a 

Papiros malomnál, a Somlai úti körforgalomnál és a Celli útnál centrumot jelző tábla van. 

Megjegyzi, a táblák elhelyezését az egész városban felül kell vizsgálni. Polgár Elemér 

tájékoztatása szerint a Borsosgyőr felől érkezőknek a Tesco, az Iszkáz, Nagyalásony, 

Kéttornyúlak felől érkezőknek pedig a Csókai körforgalom jelenti a belváros határát.  

Elmondja, ezelőtt két évvel javasolta a volt szovjet laktanyánál és a Külső-Győri út végén kint 

lévő „centrum” táblák levételét. Hozzáteszi, a Csorna-Kapuvár elágazásnál a Pápa-Balaton 

tábla kihelyezését több év alatt sikerült elérnie.  

 

Gőgös Zoltán képviselő 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, műszaki szempontból is célszerűbb lenne, ha a 

teherforgalom a Grőber Attila által javasolt útvonalon közlekedne. A járművek által okozott 

környezetszennyezés legnagyobb része a gépjármű indulásakor keletkezik. A jelenlegi 

útvonalon három helyen is – a Gróf utca-Ötödik utca, a Gróf utca-Várkert út, és a Győri út-

Várkert út kereszteződéseinél – nagy gázt kell adni egy 40 tonnás kamionnak az elinduláshoz. 

A javasolt útszakasz valóban hosszabb, azonban kizárólag egy körforgalom lassítja a 

gépjárművek haladását és az útszakasz jelentős része a belvároson kívül esik. Javasolja az 

Ötödik utcán egy 12 tonnás korlátozó tábla elhelyezését, így az ennél nagyobb teherautók, 

kamionok nem terhelnék tovább ezt az útvonalat. Hozzáteszi, a Gyimóti és Somlai út 

elhasználódása esetén azok helyreállítása nem az önkormányzat dolga lenne. Az Ötödik utca 

rekonstrukcióját már sokadszorra valósította meg az önkormányzat különböző pályázati 

források segítéségével. 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Grőber Attila képviselő módosító indítványát figyelembe véve javasolja, hogy a 

környezetvédelmi program következő felülvizsgálata előtt a Műszaki Osztály munkatársai a 

Közútkezelő Kht.-val együttműködve vizsgálják meg a teherforgalom irányának 

megváltoztatásához szükséges feltételeket, végezzenek az érintett útszakaszokon 

forgalomszámlálást, és azok eredményéről a Képviselőtestületet tájékoztassák. 

Előterjesztőként a fenti módosítással egészíti ki a határozati javaslatot. 

Megkérdezi Grőber Attila képviselőt, hogy elfogadja-e az általa tett kiegészítést? 

 

Grőber Attila képviselő 

Egyetért dr. Kovács Zoltán által tett javaslattal. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A problémához hozzátartozik, hogy a javasolt útvonal hossza 6 kilométerrel hosszabb a 

jelenleginél. További gondot okoz az autóbuszok városon belüli közlekedésének 

szabályozása. Környezetvédelmi szempontból a belváros helyett az elkerülő úton történő 

közlekedés lenne helyes, azonban így nem oldható meg az utasok felvétele. A Fő utca 

forgalmát szabályozó „kivéve autóbusz” tábla helyett a „kivéve helyi járati autóbusz” tábla 

elhelyezése is többször felmerült. Szükségesnek tartja az ezzel kapcsolatos szabályok 

újragondolását. Hasonló problémákat okoz Veszprémben az autóbuszok Viadukton keresztül 

történő közlekedése. 

 

Mészáros István képviselő 

Elmondja, személyesen is érintett a fent említett problémában, illetve levél is érkezett hozzá, 

amelyben a megnövekedett forgalommal kapcsolatban panaszkodtak. Támogatja Grőber 

Attila képviselő felvetését, hozzáteszi, a probléma nem új keletű, évek óta próbálnak 

megoldást találni a Közútkezelő Kht. közreműködésével. Az Ötödik utca forgalmának 

csillapítása érdekében 40 km/h-ás sebességkorlátozó tábla kihelyezése is hosszú folyamat 

eredménye. Tudomása szerint 3-4 évvel ezelőtt már történt forgalomszámlálás ezzel 

kapcsolatban.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A két évvel ezelőtti forgalomszámlálás alapján megállapították, hogy az Ötödik utca – Gróf 

út- Várkert út felé közlekedő teherforgalom esetén is mintegy 30-40 %-kal nagyobb a 

Gyimóti és Somlai út forgalma. A Gyimóti úton 4015 jármű, az Ötödik utcában 1847 jármű 

halad át. A döntésnél figyelembe kell venni, hogy melyik útvonalon mennyi lakost érint a 

megnövekedett forgalom. Hangsúlyozza, hogy a problémát a keleti elkerülő megépítése 

oldaná meg véglegesen. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról az alábbi kiegészítés 

figyelembe vételével: 

„ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa város aktualizált környezetvédelmi 

programját jóváhagyja azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának munkatársai 

végezzenek forgalomszámlálással alátámasztott felmérést a Magyar Közútkezelő Kht. 

bevonásával a jelenleg a Gyimóti út - Ötödik utca - Gróf út - Várkert úton átmenő 

teherforgalom Gyimóti út – Somlai út felé történő terelésének lehetőségéről. 
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Utasítja a Polgármestert, hogy a felmérés eredményéről a Képviselőtestületet Pápa város 

környezetvédelmi programjának következő felülvizsgálata előtt tájékoztassa.” 

 

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

határozatot hozta: 

 

128/2009. (XI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa város 

aktualizált környezetvédelmi programját jóváhagyja azzal, hogy 

a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának munkatársai 

végezzenek forgalomszámlálással alátámasztott felmérést a 

Magyar Közútkezelő Kht. bevonásával a jelenleg a Gyimóti út - 

Ötödik utca - Gróf út - Várkert úton átmenő teherforgalom 

Gyimóti út – Somlai út felé történő terelésének lehetőségéről. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a felmérés eredményéről a 

Képviselőtestületet Pápa város környezetvédelmi programjának 

következő felülvizsgálata előtt tájékoztassa. 
 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

     Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

     Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

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

tervezete a temetőkről és temetkezésekről szóló, többször módosított 18/2000. 

(IX.13.) rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

     Németh Tamás osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bordás Ferencné, a MÉKI-R Kft. ügyvezető igazgatója. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás 

mellett elfogadásra, a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság 3 igen szavazattal, 2 

tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és 

Érdekképviseleti Egyesülete a rendelet-tervezetben foglalt díjtételek emelését elfogadja. 

 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, az urnafülke tényleges bekerülési költségére 

tekintettel javasolják a következő évre vonatkozóan a 15.000,- Ft-os díjat, amely 70 %-os 

emelést jelent az elmúlt évi díjhoz képest. Hozzáteszi, a szolgáltatást igénybevevőnek eddig a 

költség 25 %-át kellett kifizetnie. A Pápán kívül megvizsgált települések urnafülke díjai 

rendkívül eltérőek, 7.500,- Ft-tól egészen 27.000,- Ft-ig terjednek. Pápán a viszonylag 

mérsékeltebb díj egyik oldalról valóban többletkiadást jelent, másik oldalról viszont időt nyer 

vele az önkormányzat, hiszen egy új temető kialakítása – az úthálózat, ravatalozó, 

vízelvezetés kialakításának szükségességével együtt – jóval nagyobb költséget jelent egy 

kolumbárium felépítésénél. A piaci ár elérését több lépcsőben tartja elképzelhetőnek. 

 



 21 

Grőber Attila képviselő 

Javasolja, hogy 2010-ben az urnafülke díja a rendelet-tervezet mellékletében javasolt 15.000,- 

Ft helyett 11.000,- Ft-ra módosuljon. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi Bordás Ferencné ügyvezető igazgatót, évente körülbelül mennyi urnafülkére van 

igény? 

 

Bordás Ferencné ügyvezető igazgató 

A kérdésre válaszolva elmondja, évente körülbelül 60 ilyen igény merül fel. 

 

Gőgös Zoltán képviselő 

Megkérdezi az ügyvezető igazgatótól, a temetőben van-e még elegendő hely urnafülkék 

kialakítására? 

 

Bordás Ferencné ügyvezető igazgató 

Elmondja, hogy újabb helyek kialakítására előreláthatóan 2010-ben kell beruházni, de az 

alapja már elkészült.  

 

Gőgös Zoltán képviselő 

Megjegyzi, amennyiben az idén nem kell kolumbárium kialakítására pénzt elkülöníteni, az 

urnafülkékből befolyó összeg tiszta bevételt jelent a Kft.-nek. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi, hogy mennyi urnafülke építését tervezik? 

 

Bordás Ferencné ügyvezető igazgató 

A meglévő kolumbáriumon kívül további 75 fülkés kolumbárium megépítését tervezik. A 

jelenlegi kolumbárium 1.650.000 Ft-ba került. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Javasolja, hogy a Képviselőtestület határozatban döntsön a 2011. és 2012. évben 

alkalmazandó urnafülke díjakról. 

 

Grőber Attila képviselő 

Javasolja, hogy a Képviselőtestület az urnafülke díját 2011-ben 17.500,- Ft-ban, 2012-ben 

pedig az urnafülke tényleges piaci árában határozza meg. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a Képviselőtestület állásfoglalását Grőber Attila javaslatáról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

129/2009. (XI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a temetőkről 

és temetkezésekről szóló, többször módosított 18/2000. (IX.13.) 

rendelet 3. számú mellékletében az urnafülke díját 2011-ben 

17.500,- Ft-ban, 2012-ben a mindenkori piaci bekerülési 

költséggel megegyezően állapítja meg. 
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Utasítja a Polgármestert a határozatban foglaltak végrehajtására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Grőber Attila képviselő módosító indítványával kapcsolatban, 

miszerint a rendelet 3. számú mellékletében az urnafülkéért fizetendő díj 2010-ben az 

Alsóvárosi temető esetében 11.000,- Ft legyen. 

 

A Képviselőtestület 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 

tartózkodás mellett a módosító indítványt elfogadta. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról a fent elfogadott módosító 

indítvány figyelembe vételével. 

 

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

következő rendeletet: 

 

28/2009. (XI. 26.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a temetőkről 

és a temetkezésekről szóló, többször módosított 18/2000. 

(IX.13.) 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 

 

 

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

tervezete az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjáról szóló, többször módosított 

40/1995. (XI.29.) rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

    Németh Tamás osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Lukács Endre, a Pápai Vízmű Zrt. vezérigazgatója. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás 

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

Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete a rendelet-tervezetben 

foglalt díjtételek emelését elfogadja. 
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

29/2009. (XI. 26.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ivóvíz- és 

szennyvízszolgáltatás díjáról szóló, többször módosított 40/1995. 

(XI.29.) 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 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester tájékoztatja a sajtó képviselőit a temetőkről és 

temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) rendelet és az ivóvíz-és szennyvízszolgáltatás díjáról 

szóló 40/1995. (XI.29.) rendelet mellékleteiben megállapított jövő évre vonatkozó díjakról. 

 

 

22.  Tájékoztató a környezet állapotáról 

  Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A Településfejlesztési és Ellátási Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Elmondja, a Győr felől érkező gépjárművezetők közül többen jelezték, hogy a Bánóczi major 

mellett lévő magántulajdonú területen – amelyen elvileg kavicsbányászatra adtak engedélyt– 

kommunális hulladéklerakót létesítettek. A kommunális hulladékot 2011-től kizárólag 

Királyszentistvánra hordhatja majd 160 önkormányzat. Felhívja a jegyzőt, hogy a jelzéssel 

kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül tudomásul veszi a környezet állapotáról szóló tájékoztatót. 

 

 

23.  Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről 

Előadó:  Csöréné Pőr Eszter intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Csöréné Pőr Eszter, az Egyesített Szociális Intézmény 

vezetője, továbbá Bene Andrásné, az intézmény gazdasági vezetője. 
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Kovács József képviselő a testület üléséről távozott, jelen van 21 fő képviselő. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Elmondja, sokszor felmerült már az idős emberek gondozásában az otthon ápolás problémája. 

Véleménye szerint az idősek intézményi elhelyezése előtt minél hosszabb ideig kellene 

törekedni a saját otthonukban történő ellátására. Megkérdezi az intézmény vezetőjétől, hogy 

az otthon ápolás tekintetében mekkora a rendelkezésre álló létszám, valamint megfelelő 

finanszírozás társul-e a létszám biztosításához? 

 

Csöréné Pőr Eszter intézményvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, az Egyesített Szociális Intézmény által biztosított szociális 

alapszolgáltatások körébe a házi gondozás tartozik, amely magában foglalja az étkeztetést, a 

házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A szakápolásra szoruló 

betegek esetében szakképzett ápolók vesznek részt az otthonápolásban, ez azonban már nem 

tartozik a szociális szolgáltatások körébe. Tudomása szerint háziorvos javasolhatja a 

szakápolói szolgálat munkatársának alkalmazását. 

Az intézmény keretei között jelenleg 117 fő otthoni gondozásában vesznek részt, a normatíva 

azonban 65 ellátott részére biztosított. Állami támogatás kizárólag a folyamatos ellátásban 

részesülő betegek után jár, azonban több betegnél elegendő a hetente egy-két alkalommal, 

eltérő óraszámban történő gondozást biztosítani. 

A demográfiai változások ismeretében elmondható, hogy az idősek számának növekedésével 

arányosan az otthoni gondozási igények is emelkedni fognak. Az intézmény eddig még 

egyetlen igényt sem utasított el, azonban a későbbiekben elképzelhetőnek tartja közcélú 

foglalkoztatottak bevonásának szükségességét. Az önkormányzat fenntartásában működő 

intézményen túl vállalkozásként működő cégek is bekapcsolódnak majd ebbe a munkába. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, a bentlakásos intézményekben ellátott betegek esetében az állami finanszírozást 

jelentős önkormányzati támogatással kell kiegészíteni. A betegek otthoni ápolásakor kevesebb 

állami és önkormányzati kiadás keletkezik. Hozzáfűzi, az egyre csökkenő állami támogatás 

következtében a betegek intézményi ellátása egyre növekvő terheket ró az önkormányzatokra. 

Megjegyzi, Pápa és Veszprém megyei jogú város kivételével az ilyen típusú szociális ellátást 

más településeken a megyei önkormányzat biztosítja. 

Az intézmények szolgáltatásainak bővítéséhez nem kapcsolódik normatív támogatás. 

A 90-es évek közepén még nem lehetett előre látni, hogy az állam részben az 

önkormányzatokra, részben a piacra hagyja a szolgáltatás ellátását. Meg kell találni az 

ellátásnak azt a formáját, amely az állami támogatás mértékét figyelembe véve a 

leggazdaságosabban tudja biztosítani az időskorúak gondozását. 

 

Csöréné Pőr Eszter intézményvezető 

Az önkormányzatnak az intézményi ellátásokon kívül az alapszolgáltatások finanszírozását is 

ki kell egészítenie. A teljes költség 60-68 %-át finanszírozza az állam, az ellátottak által 

fizetendő térítési díj pedig a teljes összeg 36 %-a.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi, hogy az önkormányzat szám szerint mennyi támogatást nyújt? 
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Csöréné Pőr Eszter intézményvezető 

A támogatás mértéke – az állami finanszírozás mértékétől függően - szolgáltatásonként 

különbözik. 

 

Benecz Rita szocális és egészségügyi osztályvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, az elmúlt évben a bentlakásos intézmények tekintetében - a 

befizetett személyi térítési díjakat alapul véve - 38 mFt  támogatást nyújtott az önkormányzat. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül tudomásul veszi a környezet állapotáról szóló beszámolót. 

 

26. Vegyes ügyek 

 

a) Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye működési 

engedélyének módosítása 
 

A napirend tárgyalásán jelen van Csöréné Pőr Eszter, az Egyesített Szociális Intézmény 

vezetője, továbbá Bene Andrásné, az intézmény gazdasági vezetője. 
 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

Kéri a Képviselőtestület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

130/2009. (XI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmények Árok u. 7. 

szám alatti telephelyén nappali ellátást (Idősek Klubja) és 

szociális étkeztetést biztosít, melyek férőhelyeit az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

 Nappali ellátás:  50 fő 

 ebből:  10 fő demens 

 Szociális étkeztetés:   50 fő 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a működési engedély ismételt 

kiadása iránti kérelem benyújtásával kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

     Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
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24. Beszámoló a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 

tevékenységéről  

 Előadó:  Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Vörös Ibolya, a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő főigazgatója, Bodor Imre gazdasági szakértő és Vargáné Maurer 

Ilona ápolási igazgató. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja, 

továbbá javasolja Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének, hogy a pénzügyi 

lehetőségek függvényében biztosítson működési támogatást 2009. évben a Gróf Esterházy 

Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő részére a szakmai feladatellátás céljából. 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja, továbbá az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát, valamint az önkormányzat pénzügyi 

lehetőségeit figyelembe véve a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 

működtetéséhez 2009. évben egyszeri – legfeljebb – 20 000 eFt költségvetési támogatási keret 

biztosítását javasolja az önkormányzat költségvetésének 6.5. céltartalék, 6.5.7. költségvetési 

egyensúlyi tartalék előirányzata terhére. A támogatási kereten belül a képviselőtestület 

hatalmazza fel a polgármestert a szükséges mértékű pénzeszköz összegének megállapítására 

és átutalására. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Az előterjesztés tartalmazza, hogy a finanszírozási problémákon kívül a legnagyobb gondot 

az orvoshiány okozza. Megkérdezi, hogyan lehet kezelni ezt a problémát, illetve előfordulhat-

e, hogy emiatt osztályokat kell megszüntetni? 

 

Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

A kérdésre válaszolva elmondja, az orvoshiány valóban folyamatosan fennálló probléma, az 

orvosok és ápolók közalkalmazotti tábla alapján történő díjazása nem vonzza az embereket. 

Az álláshirdetésekre jelentkező orvosok díjazását vállalkozási jogviszonyban közreműködő 

szerződés alapján oldják meg, amely azonban jelentős terheket ró az intézményre. Orvoshiány 

elsősorban a gyermekosztályon és a sürgősségi betegellátó osztályon jelentkezik. 

A gyermekosztály problémáját két orvos kolléga tavaly ősszel Ajkára és Keszthelyre történő 

távozása okozta. Ekkor tárgyalásokat kezdeményeztek a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc 

Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő főigazgatójával, dr. Rácz Jenővel és a gyermekosztály 

osztályvezető főorvosával, régiós szakfőorvossal, dr. Szabó Évával a probléma orvoslására, 

ahol első körben megoldásként rezidens kollegák Pápára helyezését javasolták. Három hónap 

elteltével azonban dr. Szabó Éva főorvos tájékoztatta, hogy a továbbiakban kizárólag akkor 

nyújtanak segítséget, ha megtörténik a megyei és a pápai kórház integrációja. 

A betegellátás centralizálása érdekében 2008 nyarán valóban felmerült a két intézmény 

közötti közös feladatellátás megvalósítása, azonban a feladatok áttekintése után elvetették az 

integrácót. Dr. Szabó Éva elutasító magatartása után megkereste a veszprémi kórház 

főigazgatóját, hogy a 11 fő gyermekosztályon dolgozó rezidensükből a továbbiakban is 

biztosítsanak a pápai gyermekosztályra 1 főt. A főigazgató erre a kérésre elmondta, nem 

akadályozza meg a kollegái pápai feladatellátását, továbbá a segítséget kérő levelet 

felolvassák a dolgozóknak és kiteszik az osztály faliújságjára. Tudomása szerint dr. Szabó 
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Éva főorvos negatívan befolyásolta a rezidenseket a döntésben, így májusban megszűnt a 

segítségnyújtás a megyei kórház részéről. 

Ezt követően a régiós ÁNTSZ a létszámok tekintetében a minimum feltételek meglétének 

vizsgálatát rendelte el a pápai kórházban. A vizsgálat során – dr. Szabó Éva főorvos 

közreműködésével - megállapították, hogy a gyermekosztály nem rendelkezik a minimum 

feltételekben meghatározott szakorvosi létszámmal, így megkérdőjelezhető az osztály 

továbbiakban történő működésének engedélyezése. Az ÁNTSZ egyelőre nem vonta be az 

osztály működési engedélyét, fél év haladékot adott a helyzet megoldására. 

Hangsúlyozza, a gyermekosztályon lévő feladatok ellátása a kevesebb létszám ellenére sem 

jelent problémát. Az osztályon jelenleg 2 fő szakorvost alkalmaznak teljes munkaidőben, 1 fő 

dolgozik 8 órában, további 2 fő nyugdíjas orvos az ügyeleti ellátás biztosításában lát el 

feladatokat. Megjegyzi, a szülők részéről nem érkezett panasz a gyermekosztály 

tevékenységével kapcsolatban. 

Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a közeljövőben megfelelő szakembert találjanak 

az álláshelyek betöltésére. A pályázati hirdetményeken kívül személyes megkeresésekkel is 

igyekeznek a problémát megoldani.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Érdekességként megemlíti, hogy a pápai kórház gyerekosztályán dolgozó orvosok segítették 

ki a hasonló helyzetbe került ajkai kórházat. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Megköszöni a kórház vezetőségének, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén 

rendkívül részletes válaszokat kaptak a felmerülő kérdésekre. Elmondja, hogy jelenleg az 

egészségügyi ágazat finanszírozását a kiszámíthatatlanság jellemzi, azonban sok ügyet helyi 

szinten is meg lehetne oldani. Az aktív és krónikus betegek ágyszámának drasztikus 

változásából fakadó átalakítás is komoly kihívást jelentett az intézménynek, azonban a sikeres 

megoldásnak köszönhetően a krónikus ágyak kihasználtsága jelenleg 90-95 %-os. Az 

intézménynek a gazdasági egyensúly megtartására vannak bizonyos tartalékai, példaként 

említi az átalánydíjas karbantartási szerződések felülvizsgálatát. 

Több területen is van még teendő, például a laborvizsgálatoknál rövidebb várakozási idő 

elérése, a látogatási idő szabályozása a betegek nyugalmának biztosítása érdekében, a 

szakorvosi beutalások és előjegyzési rendszerek felülvizsgálata. A háziorvosok és a kórház 

közötti szakmai kapcsolat javítása is fontos feladat, amelyen vélhetően az informatikai 

fejlesztés is sokat segít majd. A magánorvosi praxisok közötti anomáliákat is kezelni kell. 

További problémaként említi az egészségügyi szakképzés hiányát.  

Megkéri dr. Kovács Zoltán polgármestert, hogy folyamatosan tájékoztassa a testületet a 

kórház szakmai életét jelentősen érintő tárgyalásokról. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, egy rendkívül alapos beszámolóban kaptak a képviselők tájékoztatást a kórház 

helyzetéről. Egyetért Pingiczer Sándor által elmondottakkal, azonban hozzáteszi, véleménye 

szerint nem volt ennyire kritikus az egészségügyi szféra helyzete 6-8 évvel ezelőtt. Az 

egészségügy „széteséséhez” meggondolatlan döntések sorozata vezetett. Megjegyzi, nem 

tartotta hasznosnak a kórházba széfek beszerzését, amelyekről később kiderült, hogy nem 

alkalmasak feladatuk ellátására. A cél az emberek mielőbbi gyógyulását, humánus 

módszerekkel segítő egészségügyi ágazat kialakítása lenne a mostani kiszolgáltatott helyzet 

helyett, hiszen nem önként, de az egészségbiztosítási járulékot fizetni kell.  
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Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Hozzászólásában elmondja, hogy a mai egészségügy helyzetét pontosan leírja a szakmai 

szolgáltató szervezetek által egy hónappal ezelőtt benyújtott petíció. A végső kétségbeesés 

állapotát tükrözi, hogy a kórházak igazgatói akár éhségsztrájkkal is megpróbálják elérni az 

egészségügyi ágazatba többletforrások bevonását. Az ezt követő tárgyalássorozat 

eredményeképpen következő év januárjától többletfinanszírozás kerül majd a kórházakhoz.  

A pápai kórház a problémák nagy részében kiszolgáltatott a folyamatosan változó központi 

szabályoknak. Példaként említi annak az összefüggésnek a hiányát, hogy a kórházban 

rendelkezésre álló aktív és krónikus ágyakhoz rendelt teljesítmény milyen arányban van a 

kórház teljesítőképességével. A fő problémát az okozza, hogy a teljesítmény növelésére a 

kórház nem kap olyan lehetőséget, amelyet fizetne az egészségbiztosítási pénztár.  

Hangsúlyozza, hogy a pápai kórházban meglévő szakmai és tárgyi feltételek alkalmassá teszik 

a kórházat a rentábilis, jó szakmai színvonalon történő működésre. Strukturális kérdések is 

felvetődnek, például Csornán és Celldömölkön megszűnő kis kórházak kapacitásából - másik 

régióhoz való tartozásuk miatt - a pápai kórház nem kap. 

Az Országos Egészségpénztár által finanszírozott egészségügyi ellátás rendszerének 

sarkalatos pontja a magánszférával való érintkezése, ahol rengeteg etikai probléma merül fel. 

Bátor döntés volt a magánrendelések kórház épületéből történő kiszorítása a bérleti díjak 

megemelése által.  

Megoldásra vár az a probléma is, hogy a magánrendelésen jelentkező beteg a 

laborvizsgálatokat a kórházban végezteti el térítési díj megfizetése nélkül, továbbá, hogy a 

laborban elvégzendő vizsgálatokat a beteg akár saját kezűleg is be tudja jelölni a beutalón. A 

laborvizsgálatokkal kapcsolatos anomália a jelenlegi egészségügyi rendszer problémáinak a 

töredéke. 

Jelenleg az államháztartási alrendszerből finanszírozott struktúra pápai szerkezeti eleme 

folyamatos adósságot halmoz fel, amelyért a tulajdonosi önkormányzat felelős, és amiért 

egyszer majd helyt kell állni. A mindenkori kormány részéről etikátlannak és tarthatatlannak 

tartja azt az állapotot, hogy a központi költségvetéshez rendelt alrendszer fizetésképtelensége 

miatti költségeket a helyi önkormányzatokra terheli.  

Bízik abban, hogy a pápai kórház – innovációs képességére támaszkodva - túléli a nehéz 

időszakot és nem fenyegeti a megszűnés veszélye. 

 

Gőgös Zoltán képviselő 

Az elmondottakhoz kapcsolódva megjegyzi, a magyar egészségügyi ágazat problémáját Pápa 

város Képviselőtestülete nem tudja megoldani. Az egészségügy helyzete az egész világon 

problémát jelent. Hozzáteszi, a legjobb szociális rendszerrel rendelkező országban is egy évet 

kell várni például egy csípőprotézis beültetésére. Külföldön a háziorvosok felelőssége is jóval 

nagyobb, mint hazánkban.  

A jövőben meg kell határozni, hogy mely szolgáltatásokért kell majd fizetni, és egyfajta 

visszatartó erőt kell kialakítani a kórházi szolgáltatások felesleges igénybevételével 

kapcsolatban. Amennyiben kevesebb ember jár majd kórházba, felmerülhet a kórházak 

számának csökkentése is. Megjegyzi, ezeket a problémákat eddig egyik kormány sem tudta 

megoldani. A H1N1 influenzavírus kapcsán sincsen az ágazatban egyetértés. 

Megköszöni dr. Vörös Ibolya főigazgatónak a beszámoló elkészítését. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az influenzavírus terjedése miatti intézményi bezárásoknak is két oldala van. Az ÁNTSZ 

javaslatára az intézmények felelősen inkább a bezárás mellett döntenek, azonban felmerül, 

hogy a kisgyermekekre napközben vigyázni kell. 
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A napirenddel kapcsolatos felvetésekre elmondja, a Petőfi Sándor Gimnáziumban 30 évvel 

ezelőtt két osztályban indult egészségügyi képzés, a jelentkezők számának csökkenése miatt a 

kilencvenes évek elején már csak egy osztály tudtak indítani, a kilencvenes évek végén pedig 

az egészségügyi képzés helyett másik szakképzés irányában indult el a gimnázium. Az ápolók 

utánpótlásának biztosítása nehéz Pápán, Ajkán és Farkasgyepűn is. Az ágazatra jellemző bér- 

és munkakörülmények nem vonzzák a fiatal hölgyeket, kizárólag a rendkívüli elhivatottsággal 

rendelkezők választják ezt a szakmát. 

Dr. Pete Sipos egészségügyért felelős ezredes a Kisalföldnek adott nyilatkozatában elmondta, 

hogy a Pápán lévő külföldi katonák feleségei a pápai kórházban meglévő kommunikációs 

nehézségek miatt szívesebben szülnek gyermeket a győri kórházban. Véleménye szerint a 

pápai kórház versenyben maradásához minden osztályon lennie kell olyan orvosnak és 

ápolónak, akik az egészségügyi kommunikációhoz megfelelő angol tudással rendelkezik.  

A műtétekkel kapcsolatos korlátozások terén a kórház vezetésének kell a sarkára állnia. A 

társadalombiztosítás által nem finanszírozott műtéteket nem szabadna soron kívül elvégezni, 

hiszen ez növeli a kórház adósságállományát. 

 

Venczel Csaba képviselő 

A beszámolóból, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén felmerült kérdésekre 

adott válaszokból pontos képet kaphattak a kórház helyzetéről. Áttekinthető a finanszírozás 

feltételrendszere, valamint az ezzel kapcsolatos problémák. Véleménye szerint az 

önkormányzatnak anyagilag és erkölcsileg is kötelessége támogatni a kórházat ebben a nehéz 

helyzetben. Bízik benne, hogy a környék településeinek önkormányzata is legalább ennyire 

fontos feladatnak tekinti szükség esetén a kórház anyagi támogatását. 

 

Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

A létszám és személyügyi problémák tekintetében elmondja, hogy sokszor az anyagiaktól 

függ egy-egy szakember felvétele. 

A szülészeti és sebészeti osztályon a látogatási renddel kapcsolatos problémák bizonyos 

kisebbséghez tartozó látogatói körrel kapcsolatban merültek fel, amelyre az érintett kisebbségi 

önkormányzat vezetőjével próbáltak megoldást találni. A beteg és a hozzátartozó közötti 

kapcsolattartást jogszabály biztosítja, a betegek és hozzátartozói részére az adott 

szakmacsoportnak megfelelő látogatási rendet tudják ajánlani.  

Dr. Hermann István képviselő széfekkel kapcsolatos megjegyzésére elmondja, valóban nem 

ezek beszerzése volt a legfontosabb feladat. Az ápolás feltételeinek biztosítására kevés pénz 

jut, azonban a testvérvárososok és egyes civil szervezetek részéről többször kap a kórház 

ápolást segítő eszközöket. 

Az egészségügyi finanszírozás problémáját jelenleg állami szinten sem tudják megoldani. Az 

októberben országos szinten többletfinanszírozás címén folyósított 4 és fél milliárd, és a 

decemberre tervezett 6 és fél milliárd Ft-ot az egészségügyi zárt kasszából utalták, így ezek 

nem plusz pénzek. A januárban plusz finanszírozás címén utalásra kerülő összeg pedig a 

2010. évre jutó finanszírozás 1/13-a, amelyet előre megkapnak az intézmények.  

A csökkenő finanszírozás mellett továbbra is 64 ezer lakos egészségügyi ellátását kell a pápai 

kórháznak biztosítania. 

A magánpraxisok és az állami ellátás összemosódását szinte lehetetlen intézményi szinten 

kiküszöbölni. A problémák egy részét megoldotta a magánrendeléseknek a kórházból történő 

kiszorítása. Dr. Áldozó Tamás alpolgármesternek azzal kapcsolatos felvetésére, miszerint ha 

laborvizsgálatokra és diagnosztikai eljárásokra magánorvos küldi a beteget, anyagi 

hozzájárulásban ez nem jelenik meg, még egyelőre nem találtak megoldást. 

Magyarországon várólista hiányában, a műtétek tekintetében a magyar egészségügy 

pazarlónak mondható. A háziorvosi beutalóval szakrendelésre jelentkező beteg ellátását a 
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kórház nem utasíthatja vissza. A háziorvosnak lenne a feladata a betegek kéréseinek 

elsődleges kontrollálása. Az igazi megoldást a háziorvos és a kórház betegfogadó rendszere 

közötti internetes, TAJ számhoz kötött kapcsolat kialakítása jelentené. Ezáltal elkerülhető 

lenne a felesleges laborvizsgálatok elvégzése. 

Jogosnak érzi a pápai kórházban dolgozók nyelvtudására vonatkozó megállapítást, sajnos 

kevesen rendelkeznek a beteggel való kommunikációhoz szükséges szaknyelvi és társalgási 

szintű nyelvtudással. Megjegyzi, nem feltétlenül a nyelvtudás hiánya a külföldi állampolgárok 

győri kórházhoz való fordulásának az oka. A pápai kórház eddig is megtett minden tőle 

telhetőt a katonák zavartalan egészségügyi ellátásának érdekében. Bízik abban, hogy az 

intézményben jelenleg folyó nyelvtanfolyam – amelyhez 2 mFt támogatást nyújtott az 

önkormányzat – elvégzésével e tekintetben helyt tudnak majd állni a pápai kórház dolgozói is. 

Elmondja, valóban sok problémát kell megoldaniuk, amelyhez azonban korlátozott anyagi 

lehetőségek állnak rendelkezésre. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A bizottságok által tett javaslatot zárt ülés keretében tárgyalja meg a testület. 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel nem vesz részt a 

szavazásban. 

 

A Képviselőtestület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül tudomásul veszi a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

 

25. Beszámoló a Pápai Hús 1913 Kft. 2009. I-III. negyedévi tevékenységéről  

 Előadó:  Politzer József ügyvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Politzer József, a Pápai Hús 1913 Kft. ügyvezetője. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Vállalkozási és Gazdasági Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elismeréssel beszél a Pápai Hús 1913 Kft. által gyártott változatos, jóízű termékekről. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, a Pápai Hús 1913 Kft. 2009. január 1-jétől kezdte meg 

a működését az önkormányzat támogatásának és döntéseinek köszönhetően. A döntés 

helyességét igazolja az 1270 munkahely megtartása, amely nem jellemző a felszámolás alatt 

álló cégek esetében. A sajátbolt-hálózat beindítása is a befektetett tőke visszahozását 

szolgálja. A dolgozók által fizetett személyi jövedelemadó és a Kft. által fizetett iparűzési adó 

összege pedig a város bevételeit növeli. Mindezek alapján elmondható, hogy az önkormányzat 

által befektetett tulajdonosi üzletrész pár év alatt megtérül. A vállalat felszámolása esetén 
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jóval nagyobb teher hárult volna a városra. A Kft. beszámolója, jövőre vonatkozó koncepciója 

a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is reményt keltő. Hozzáteszi, a vezetőségnek hatalmas 

terhet jelent a hitel visszafizetése, amelyhez a dolgozók, a vezetőség és az érdekképviseletei 

szervezet együttműködésére van szükség. Új cég létrehozásakor a legnehezebb időszak az 

első év, amelyben szerkezeti átalakításokra, a termékskála színesebbé, változatosabbá tételére 

van szükség. Lehetőségként megemlíti a széles termékpaletta leszűkítését a vásárlók által 

jobban kedvelt termékekre. 

 

Gőgös Zoltán képviselő 

Úgy véli, jól döntöttek, amikor kormányzati, városi, cégvezetői összefogással megalapították 

a Pápai Hús 1913 Kft.-t. Az állami garancia biztosításában nagy szerepet játszott, hogy 

személyesen is ismeri a cégtulajdonosok hozzáállását, személyiségét. 

Véleménye szerint a Kft. működését az alapanyaghelyzet és a piac határozza meg. A 

sertéshiány megoldását – a belső termelésen kívül – nagymértékben segítené a térségben 

történő bérhízlalás ügyének előmozdítása. Tudomása szerint az állam az „Út a munkához” 

foglalkoztatást elősegítő programhoz további forrásokat csoportosított, és lehetőség nyílik a 

vállalkozók számára is a programba való bekapcsolódásra. A térségben a sertéstartási kedv 

növelése – a jelenlegi ingatag helyzettel ellentétben - stabilabbá teheti az alapanyag 

beszerzésének helyzetét. Fel kell mérni a térségben üresen álló, sertéstartásra alkalmas 

épületeket. A program több, felszámoláshoz közeli állapotban lévő, agrár – és állattartói 

tevékenységet folytató vállalkozást menthetne meg. Véleménye szerint a Pápai Hús 1913 

Kft.-nek meg kell ragadnia ezt a lehetőséget. 

További előrelépést jelenthet – a belső piacok jelenlegi instabilitása miatt - az orosz, kínai 

piac kialakítása, amely nem lesz könnyű feladat. Elmondja, hogy a Berlinben megrendezésre 

kerülő Nemzetközi Zöldhét elnevezésű kiállításon a magyar résztvevők között a Pápai Hús 

1913 Kft. is szerepel. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, az adóbevételeken kívül a cég által a sportra és kultúrára adott támogatás összege 

mintegy 1,5-2 mFt.  

 

Politzer József ügyvezető 

Megköszöni az önkormányzat hozzáállását és támogatását a Kft. létrehozásában, továbbá dr. 

Hermann István termékeiket dicsérő szavait. 

Gőgös Zoltán képviselő felvetésére reagálva elmondja, az általa említett lehetőségre ők is 

felfigyeltek, azonban az anyagi kereteik kötöttek. A pápai régióban több, mint 100 embernek 

adtak munkát a 17.000 db sertés kihelyezésével. A sertés 40-50 euró közötti árára tekintettel 

ennek az állománynak a megvásárlása is nehézségeket okozott. 

A külföldi piac megszerzése rendkívül nehéz, mivel Európában hústúltermelés van. Emiatt a 

belföldi termelésre összpontosítanak, a régi ízekhez való visszatérés eredményeként nőtt a 

vállalat belföldi eladási mutatója. Hozzáteszi, a fennmaradáshoz széles termékpaletta 

fenntartása szükséges. Elmondja, a sajátbolt-hálózatból befolyó pénz segítségével tudják 

időben kifizetni a sertéstartókat, mivel a Landsofttól nem minden esetben érkezik meg 30 nap 

alatt a támogatás. 

A jövőben a nehézségek ellenére is megpróbálnak mindent megtenni a vállalat sikeres 

működése érdekében. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

A Képviselőtestület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Pápai Hús 1913 Kft. I-III. 

negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

pontja alapján indítványozza, hogy a 151. sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a 

testület. 

 

A Képviselőtestület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül zárt ülést rendelt el.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester a zárt ülést követően 11,15 óráig szünetet rendelt el. A 

szünet után a képviselőtestület nyilvános ülésen folytatja a napirendek tárgyalását. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester, Mészáros István, dr. Vörös Ibolya és Máté István 

képviselők a testület üléséről távoztak, jelen van 17 fő képviselő. 

 

 

26. Vegyes ügyek 

 

b) Fenyveserdő Bölcsőde működési engedélyének módosítása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Berkes Béláné, a Fenyveserdő Bölcsőde intézményvezetője. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

133/2009. (XI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Fenyveserdő Bölcsőde (Pápa, Vajda P. ltp.) engedélyezett 60 

férőhelyét 10 fővel megemeli. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a működési engedély ismételt 

kiadása iránti kérelem benyújtásával kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

     Benecz Rita szoc. és eü. oszt. vezető 
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c) Kékfestő Múzeum 2009. év utolsó negyedévi működéséhez támogatás 

biztosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester, dr. Vörös Ibolya és Mészáros István képviselők a testület 

ülésére visszaérkeztek, jelen van 20 fő képviselő. 

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

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Méri Edina igazgató 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, 2009-ben már másodszor kellett az 

önkormányzathoz fordulniuk a múzeum működtetése érdekében, amely a májusban kapott 

900.000,- Ft-os támogatás ellenére ismételten veszélybe került. A Veszprém Megyei 

Önkormányzat 200.000,- Ft-tal járult hozzá a működtetéshez, Pápa Város Önkormányzata 

pedig 400.000,- Ft-os támogatást terjesztett a testület elé. Bízik abban, hogy 2010-ben sikerül 

végleges megoldást találni a múzeum problémamentes működtetésére. Szeptemberben Pápa 

Város Önkormányzata, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

és a Textil- és Textilruházati, Ipartörténeti Múzeumi Alapítvány tárgyalás keretében 

megállapították, hogy a múzeum fenntartását a Veszprém Megyei Önkormányzat, az 

Országos Műszaki Múzeum vagy Pápa Város Önkormányzata vehetné át. A későbbiekben 

kiderült, hogy egyedül a városi fenntartásba vétel jelenthet megoldást a múzeum számára. 

Megköszöni a Képviselőtestületnek az eddig nyújtott támogatását. 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Az igazgató asszony által említett tárgyalássorozat még nem zárult le. Problémát jelent, hogy 

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. fenntartói jogának az Alapítvány részére történő 

átadásáról nincsen dokumentáció, így a fenntartói jogokat az Alapítvány nem gyakorolhatja 

jogszerűen. 

Központi támogatások igénybevételéhez a fenntartói jogok átvétele is szükséges, ebben az 

esetben azonban nem lehet azokat jogszerűen átvenni. Az MNV Zrt. Regionális és Központi 

Igazgatóságával még nem sikerült az ügyben megállapodniuk. 

A múzeum fenntartásának rendezését indokolja, hogy 2008-ban a pápai múzeumokat és 

közgyűjteményeket látogató 16.000 főből 10.000 fő a Kékfestő Múzeumot tekintette meg. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi Rádi Róbert osztályvezetőtől, hogy a múzeumban lévő tárgyak kinek a tulajdonát 

képezik? 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

A múzeum berendezési tárgyai az Alapítvány tulajdonában vannak. A múzeumi 

gyűjtemények tulajdonviszonya azonban – a fenntartói joghoz hasonlóan - nem rendezett.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi, hogy a problémát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tudja-e megoldani? 
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Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, a megoldás valóban rajtuk múlik, azonban a tárgyalások 

során egyelőre nem tapasztaltak részükről valódi hajlandóságot a probléma megszüntetésére.  

 

Gőgös Zoltán képviselő 

Elmondja, hogy az igazgató asszony megkeresésének eleget téve földművelődésügyi 

államtitkárként is megpróbált segíteni a megoldásban. Véleménye szerint a múzeum további 

működtetését szélesebb alapokra kell helyezni. Bízik abban, hogy a fenntartói jogokkal 

kapcsolatos helyzetet minél előbb sikerül rendezniük. Javasolja, hogy a múzeum is vegyen 

részt – akár valakihez csatlakozva - a vidéki, hagyományőrző eseményeket bemutató 

rendezvények támogatására kiírt pályázaton, ezzel is elősegítve a fennmaradását.  

A városban működő idegenforgalommal foglalkozó vállalkozásokat is érzékenyen érintené a 

múzeum bezárása. 

 

Dr. Kontrát Károly képviselő 

A múzeumnak jelenleg nyújtott támogatás megszavazásán túl rendkívül fontos feladat a 

fenntartói jogviszony rendezése. Véleménye szerint a szükséges jogi lépések tisztázása után a 

városi fenntartásba vétel lenne a legjobb megoldás. A Kékfestő Múzeum Pápa értékei közé 

tartozik, amelyet nem szabad elveszíteni. Támogatja az előterjesztést. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

134/2009. (XI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 400.000,- 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, továbbá, hogy a Kékfestő Múzeum 2010. január 1-jét 

követő működtetésével kapcsolatban tárgyalásokat folytasson. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester tájékoztatja a sajtó képviselőit a képviselőtestület döntéséről. 
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  Jelentés a képviselőtestület ülésein hozott 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

135/2009. (XI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 154/2000. 

(XI.24.) és 134/2001. (VII.5.) határozatok, a 61, 69, 72/2009. 

(V.21.) határozatok, a 103/2009. (IX.10.) határozat 3. pontja, 

valamint a 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114/2009. 

(IX.10.) határozatok végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 

 

26. Vegyes ügyek 

 

d)  Pápa Város Önkormányzatának fenntartásában működő intézményekben a 

létszámcsökkentésekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedések végrehajtása 
 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás 

mellett elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

136/2009. (XI.26.) határozat 

I. 1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

utasítja a fenntartásában működő költségvetési szervek 

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.  

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Dr. Nagy Krisztina titkársági 

osztályvezető 

Önkormányzati intézmények vezetői 
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2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja 

a határozat I.1. pontjának végrehajtásában érintett 

intézmények vezetőit, hogy a munkáltatói jogkörükbe 

tartozó munkavállalók kinevezésének, 

munkaszerződésének módosításáról – különös tekintettel a 

Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási 

állományról szóló törvényben foglaltakra -, más 

munkakörbe vagy másik intézményhez történő 

áthelyezéséről, szükség esetén jogviszonyának 

megszüntetéséről folyamatosan intézkedjenek. 

Utasítja továbbá a polgármestert és az érintett 

intézmények vezetőit, hogy a Magyar Köztársaság 2010. 

évi költségvetés-tervezetében „Helyi szervezési 

intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” 

című elkülönített előirányzat igénybevételére vonatkozó 

pályázat kiírásában foglaltaknak megfelelő módon és 

határidőben történő előkészítéséről és benyújtásáról, 

valamint a prémiumévek programban való részvétellel, 

illetőleg a különleges foglalkoztatási állománnyal 

kapcsolatos költségvetési megtérítés iránti igény 

benyújtásáról gondoskodjanak. 

 

Határidő:  munkáltatói intézkedések megtételére: 

folyamatos,  

pályázat benyújtása: a vonatkozó 

jogszabályban meghatározott határidőre 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 Dr. Nagy Krisztina titkársági 

osztályvezető 

 Intézményvezetők 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri 

a költségvetési szervek vezetőit, hogy a megüresedő 

álláshelyek betöltése során nyújtsanak segítséget az 

átszervezés kapcsán felszabaduló munkavállalók 

elhelyezéséhez, azonos feltételek esetén az alkalmazásnál 

őket részesítsék előnyben. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  intézményvezetők 

 

4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

határozat végrehajtása érdekében szükséges létszám-

racionalizáció fedezetét biztosítja, utasítja a polgármestert, 

hogy a szükséges előirányzat módosításokat a 2010. évi 

intézményi pótelőirányzatok között szerepeltesse.  
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Határidő:  2010. évi pótelőirányzati igények 

benyújtása 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 Intézményvezetők 

 

II. 1. 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) bekezdés a) pontjának 

figyelembe vételével az alábbi végleges 

létszámcsökkentést rendeli el: 

 

2.  Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 

(8500 Pápa, Jókai u. 5-9.)  

2009. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:  

 402 fő 

Fenntartó által elrendelt létszámcsökkentés:  2 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:   

   400 fő 

 

Határidő:munkáltatói intézkedés megtételére: azonnal 

Felelős:  Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

3. Pápa Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság 2010. 

évi költségvetés-tervezetének   5. számú melléklet 8. 

pontjában foglaltakra tekintettel a helyi önkormányzatok 

létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési 

hozzájárulás igénylésére 2010. évben is kíván pályázatot 

benyújtani. 

 

 

 

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

A 2009. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: 

 1650 fő 

Figyelembe vett létszámcsökkentés: 2 fő 

A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: 

 1648 fő 
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Pápa Város Önkormányzata, mint fenntartó nyilatkozik, 

hogy jelen létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak 

után a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről 

szóló 2008. évi CII. Törvény. 5. sz. mellékletének 9. 

pontja szerinti, valamint a helyi önkormányzatok és a 

többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési 

döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és 

elszámolásának részletes feltételeiről 5/2009. (II. 20.) ÖM 

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, 

 

Pápa Város Önkormányzata, mint fenntartó 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: a vonatkozó 

jogszabályban meghatározott időre 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Dr. Nagy Krisztina titkársági 

osztályvezető 

                 Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 

 

e)  Pályázat benyújtása a KDOP keretében az Anna téri orvosi rendelő 

kialakítására 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, a Településfejlesztési és Ellátási, valamint az Egészségügyi és 

Vallási 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

137/2009. (XI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az 

„Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/kistérségi járóbeteg 

szakellátó központok fejlesztése, alap -, járóbeteg szakellátás 

korszerűsítése megnevezéssel KDOP-2009-5.2.1/A azonosító 

számon” a Közép-dunántúli Operatív Program keretében 

benyújtandó pályázattal. A pályázat feltételeinek megfelelően a 

bruttó 48.500.000,-Ft összköltségű beruházáshoz 4.850.000,-Ft 

összegű saját forrást biztosít.  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetésben a szükséges 

saját forrást szerepeltesse, valamint a pályázatot nyújtsa be. 

 

Határidő: folyamatos, illetve 2010. január 18. 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

     Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

     Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

     Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

f) Bíró Károly Képzőművészeti Alapítvány támogatása 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Harangozó Zsigmond képviselő 

Örömét fejezi ki, hogy Bíró Károly neves tanár emléke a bronz mellszobor elkészítése által a 

jövőben is tovább fog élni. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Bíró Károly hagyatékát haláláig Gábriel Sándorné gondozta. Egyetért Harangozó Zsigmond 

képviselővel, hogy a Bíró hagyatéknak a város fontos képzőművészeti anyagát kell képeznie. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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138/2009. (XI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 100.000,- Ft 

támogatást nyújt a Bíró Károly Képzőművészeti Alapítvány 

részére a Bíró Károly művésztanárnak emléket állító szobor 

talapzatának elkészítéséhez, melynek fedezetét a 2009. évi 

költségvetés terhére biztosítja. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bíró Károly 

Képzőművészeti Alapítvánnyal támogatási szerződést kössön. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

 

g)  Pápa Város képviseletében a schwetzingeni karácsonyi vásárra utazó 

delegációban résztvevők kijelölése  

 

 

Gőgös Zoltán képviselő 

Megjegyzi, a delegáltak összetétele nem tükrözi a képviselőtestület összetételét. 

 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

Természetesen van még lehetőség a delegációhoz történő csatlakozásra. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkéri a testület tagjait, hogy kiutazási szándékukat legkésőbb a holnapi nap folyamán 

jelezzék. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

139/2009. (XI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a schwetzingeni karácsonyi 

vásárra Pápa város képviseletében utazó delegációban 

résztvevőket az alábbiak szerint jelölje ki: 

 

 dr. Kovács Zoltán polgármester / dr. Áldozó Tamás 

alpolgármester 

 Takács Pál képviselő 

 Harangozó Zsigmond képviselő 

 dr. Péntek Árpád képviselő 

 Horváth Adrián Pápa város fúvószenekara karnagya 

 Boros Katalin köztisztviselő 
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 Pápai Hús 1913 Kft. 2 fő 

 Pápai Tourinform Iroda 1 fő 

 Pápai Musical Stúdió 8 fő 

 Nátus konyha 3 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 142.,143.,144.,145.,146.,147.,148.,149.,150. sorszámú 

előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül zárt ülést rendelt el.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

döntését. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 11,50 órakor bezárja.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 


