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Szám: 1/ 1 - 65/2009. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. december 18-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, 

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, Szirbek Rita, Kovács József, Takács Pál 

képviselők, 21 fő.  

  

  Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

  Heizer Zoltán beruházási csoportvezető 

  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: Kelemen Ferenc képviselő. 

A testület ülésére később érkezett: Dr. Kontrát Károly képviselő. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Köszönti a megjelenteket. A Képviselőtestület ülését 8.00 órakor megnyitja.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 21 fő képviselő jelen van.  

 

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

hogy a 175. sorszámú sürgősségi indítványt a vegyes ügyek között tárgyalja meg a 

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

határozatot hozta: 

 

150/2009. (XII.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. 

december 18-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 

2010. évi átmeneti gazdálkodásáról  

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Menyhárt László osztályvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete az idegenforgalmi adóról szóló, 

többször módosított 22/2002. (XII.20.) rendelet 

módosításáról 

Előadó:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete a helyi iparűzési adóról  

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete a köztisztviselők munkavégzéséről 

és juttatásairól szóló, többször módosított 28/2001. (IX.28.) 

rendelet módosításáról  

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete a menetrend szerinti helyi autóbusz 

közlekedés díjáról szóló, többször módosított 16/2004. 

(IV.30.) rendelet módosításáról  

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Németh Tamás osztályvezető 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. 

(…) rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló, 

többször módosított 22/2004. (VII.7.) rendelet 

módosításáról  

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Németh Tamás osztályvezető 

 

7. Tájékoztató az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 

működéséről 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

(…) rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször 

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

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Németh Tamás osztályvezető 

 

9. Pápa város Szolgáltatástervezési Koncepciójának 

felülvizsgálata 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

      Benecz Rita osztályvezető 

 

10. Tájékoztató a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás II. 

félévben végzett tevékenységéről 

 Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

11. Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás 

tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás alpolgármester, SZASZET 

elnök 

 

12. Tájékoztató a pápai polgármesteri hivatal 

szervezetfejlesztésére vonatkozó pályázatról. E-

önkormányzat. Tájékoztató az elektronikus ügyintézés 

lehetőségeiről, annak fejlesztéséről 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

13. Pápa Város Belvárosi Akcióterületének Részletes 

Akcióterületi Terve 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

14. Vegyes ügyek 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

pontja alapján indítványozza, hogy a 169.,170.,171.,172.,173.,174. sorszámú előterjesztéseket 

zárt ülésen tárgyalja meg a testület. 

 
 

A Képviselőtestület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül zárt ülést rendelt el.  
 

 

A Képviselőtestület a zárt ülést követően 9,20 órakor nyilvános ülésen folytatja a napirendi 

pontok tárgyalását. A zárt ülés alatt dr. Kontrát Károly képviselő a testület ülésére 

megérkezett, jelen van 22 fő képviselő. 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

döntéseit. 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

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

tervezete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló, 

többször módosított 16/2004. (IV.30.) rendelet módosításáról  

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Németh Tamás osztályvezető 

 

A napirend tárgyalását a képviselőtestület zárt ülésen kezdte. 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bebesi István, a Bakony Volán Zrt. vezérigazgatója, és 

Bóka István a Bakony Volán Zrt. Pápai Üzemigazgatóságának vezetője. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül, a Településfejlesztési és Ellátási  Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodás mellett a 2. változatnak megfelelően egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete a rendelet-tervezetben 

foglalt díjtételek emelését elfogadásra javasolja azzal, hogy a 2. változat kedvezőbb lenne a 

nyugdíjas egyesületi tagok számára. 

 

Véleménye szerint a helyijárati közlekedés sarkalatos pontja az autóbuszok indulásának vasúti 

közlekedéssel történő összehangolása és a vasárnapi menetrend. Többször fordulnak hozzá az 

ebből fakadó problémákkal, a helyi lapban közelmúltban megjelent cikk is a 

forgalomszervezés hibáira utalt. A forgalomszervezéssel kapcsolatos panaszokat a Műszaki 

Osztály munkatársai az adott terület képviselőjével megvizsgálják. 

Véleménye szerint a Tókert utca- Veszprémi út – Ipari Park – „Kis-Moszkva” autóbusz-

közlekedésbe történő intenzívebb bevonásával növekedne az utaslétszám, hiszen az Ipari 

Parkban több, mint 2000 ember dolgozik. Hangsúlyozza, hogy a menetrendnek a 

munkakezdés időpontjával való összehangolása is fontos. A város adottságainak 

köszönhetően tavasztól őszig megnő a kerékpárral és gyalogosan közlekedők száma. Nyáron, 

az iskolaszünet idején kevesebben veszik igénybe a tömegközlekedést, ezért a járatsűrűség is 

kisebb. Az ebből fakadó megtakarításokkal arányosan csökkenteni lehetne a bérletek és 

menetjegyek árát. Az önkormányzat minden évben jelentős összeggel támogatja a Bakony 

Volán Zrt.-t, így a problémák megoldásban rugalmasságot várna el. Az nem megoldás, hogy a 

próbajáratok 40 eFt-os díját is az önkormányzatnak kellene kifizetnie. 

A közeljövőben kialakítandó kétpólusú autóbusz-pályaudvar és a Fő tér forgalmának 

elterelése a teljes közlekedési rendszer felülvizsgálatát indokolja 2011. év második felében. 

2012 januárjától már az új közlekedési rendszer és menetrend szerint kell közlekednie az 

autóbuszoknak. 
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Dr. Péntek Árpád képviselő 

Kérdése, hogy milyen tervek szerint szerzik be az autóbuszokat és alakítják ki a 

gépjárműparkot? 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, hogy Pápán, illetve a környező településeken mennyi a gépjárműpark 

átlagéletkora? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi, hogy merült-e fel menetjegy, illetve bérletárat befolyásoló körülmény a Műszaki 

Osztály tapasztalatai szerint? 

 

Németh Tamás osztályvezető 

Elmondja, hogy nem merült fel ilyen körülmény. A lakosság részéről az osztályra, illetve a 

polgármesteri fogadónapra érkezett panaszokat továbbítják a Bakony Volán ZRt. 

képviselőinek. Az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban felmerült problémákról a 

Településfejlesztési és Ellátási Bizottság tárgyal. 

 

Bebesi István vezérigazgató 

A gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondja, a 

személygépkocsik felelősségbiztosításának jövő évi díjaiban valóban csökkenő tendencia 

figyelhető meg. A flottás – azaz tíz jármű feletti – gépjármű-biztosítás esetén azonban 2010-

ben a díjak 50-70 %-os növekedése volt várható. Több biztosítótól is kértek ajánlatot a 

legkedvezőbb díj kiválasztásához, ebből kiderült, hogy annál a biztosítónál a legolcsóbb a 

biztosítás díja, ahol eddig a szerződésük volt, mivel itt csak 10%-os emelés várható.  Ezt 

kívánják kompenzálni a fenntartási anyagok beszerzési árának 4,9 %-os emelkedésével 

szemben a járműállomány átlagéletkorának csökkentése miatti 2 %-os költségnövekedéssel. 

Az új és használt gépjárművek beszerzésének köszönhetően a gépjárművek átlagéletkora 13,4 

évről 7,7 évre csökkent. A gépjárműpark bővítésével kapcsolatban elmondja, hogy a Hajdú 

Volán megszűnt üzletágából vásárolták meg a 9-10 éves Ikarus típusú autóbuszaikat 

viszonylag elfogadható áron. 

A hétvégi járatsűrűség nem csökkenthető tovább, így is több panasz érkezik a járatok 

számának ritkítása miatt. Az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos további igényeket azonban 

az utasok száma nem teszi indokolttá. A várossal közösen kell dönteni a járatok útvonaláról és 

a járatsűrűségről, és ezek finanszírozásáról. Ennek megállapítása szorosan összefügg a 

járműparkkal kapcsolatos stratégiával. 

A jelenlegi közszolgáltatási szerződés 4 évre szól, így a tulajdonos engedélyével a stratégiát 

kizárólag erre a négy évre készíthetik.  

Az árképzési adatokkal kapcsolatban elmondja, hogy a Volán ágazatában működő 

szakszervezetek a személyi jellegű ráfordítások harmonizációjára törekednek. A Bakony 

Volán ZRt. esetében az átlagkereset bruttó 178.000,- Ft/fő/hó, amely jóval alacsonyabb, mint 

a  fővárosban.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi, hogy 2010-ben csökken-e Pápa és Várpalota között a bérekben és a 

gépjárművekben érzékelhető pápai diszkrimináció? 
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Bebesi István vezérigazgató 

A tulajdonos rendelkezésének megfelelően minden helyijárati polgárjogi szerződés teljesen 

önálló rendszerben működik. A Volán tulajdonosa – az állam - az elmúlt évben elrendelte, 

hogy a helyi közösségi közlekedés ráfizetéses működése esetén felbontásra kerüljön az adott 

településen a helyi közszolgáltatási szerződés. Ennek elkerülése érdekében minden költség 

pontos meghatározása és precíz könyvelése szükséges. A működéssel kapcsolatos költségek 

fedezete az utasok által fizetett díjak, az állami normatív támogatás és az önkormányzat által 

nyújtott támogatások között oszlik meg. Magasabb önkormányzati támogatás esetén 

növekszik a ráfordítások összege. Hangsúlyozza, a munkabérek az önkormányzat által 

nyújtott támogatásokkal, a menetdíjakkal és mindazokkal a teljesítményekkel is 

összefüggnek, amelyeket az adott városban a cég a hálózaton belül produkál.  

Várpalotán jövőre előreláthatólag nem emelkednek a bérek, Pápán a bérnövekmény 2,9 %-os, 

amely a teljesítménykülönbségekből fakad.  

A Somló Volán Zrt. munkabérei hasonlóak, mint a Bakony Volán Zrt.-nél. Elmondja, a 

Bakony Volán ZRt. fajlagos üzemanyag költsége egy kilométerre vetítve az országban a 

harmadik legjobb helyen áll. A költségek megtervezésekor a legnagyobb kockázatot az 

üzemanyagdíjak jelentik, ezért informatikai segítséggel állítják be a minimum és maximum 

üzemanyag készletet, továbbá minden jármű rendelkezik fogyasztásmérővel.   

A menetrendekkel kapcsolatban elmondja, minden beérkező igényt továbbítanak a műszaki 

irodájukhoz.  

A menetrendnek a vonatok indulásához és érkezéséhez történő igazítása sokszor nem rajtuk 

múlik, mivel a MÁV által részükre leadott tervezett indulási időpontok a végleges 

menetrendig többször változnak. Megjegyzi, a vonatok tényleges indulási és érkezési 

időpontjai eltérhetnek  a menetrendtől, tekintettel a késésekre.  Megjegyzi, a menetrendnek a 

vonatokhoz történő igazításával sok utast veszítenek el, hiszen kevesebb utas érdekeit 

szolgálja a csatlakozások megvárása, mint amennyi utasnak hátrányt okoz az autóbuszok 

indulási időpontjainak állandó változtatása. A gépjárművezetők foglalkoztatását szigorú 

európai uniós előírások szabályozzák, erre is figyelniük kell a menetrend tervezésénél. Az 

egyre csökkenő állami támogatás miatt az önkormányzati támogatásból és a saját bevételekből 

kell a vállalatnak az autóbusz-közlekedés hálózatát fenntartani és a menetrendet kialakítani. 

A Tókertnek a Veszprémi úttal és az Ipari Parkkal való jobb összeköttetésével kapcsolatos 

közlekedési stratégiát, a járatok vonalával kapcsolatos változtatásokat – egyeztetve az érintett 

területek képviselőivel - mintegy 2-3 hónappal ezelőtt elkészítették és átadták az 

önkormányzat részére. A menetrendek és járatok vonalának teljes átgondolása és 

megváltoztatása véleménye szerint célszerűbb lenne a belváros rehabilitációja után, mivel a 

nagyobb közlekedési útvonalak kialakítását követően lehet meghatározni az arra csatlakozó 

mellékútvonalakat. Az előzetes tervek szerint a főbb járatok az eddiginél sűrűbb 

közlekedéssel, jobb kapacitás-kibocsátással a Gróf út-Szabaság út-Tókert út vonalán 

haladnának. A kétpólusú autóbusz-pályaudvar kialakítása is alapos átgondolást kíván, mivel 

Zircen, a kétpólusú pályaudvar bevezetését követően az utas szám csökkenését tapasztalták.  

 

Gőgös Zoltán képviselő 

Megkérdezi, hogy az elmúlt időszakban okozott-e fennakadást az autóbusz-közlekedésben az, 

ha hirtelen hidegre fordult az időjárás? 

 

Bebesi István vezérigazgató 

A Bakony Volán Zrt.-nél hozzáértő gépkocsivezetők és szerelők dolgoznak, így nem okozott 

fennakadást a közlekedésben a mínusz 11-12 fokos hideg sem. 
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Mészáros István képviselő 

A Tókertben az Aradi utca és Gróf utca találkozásánál van egy közlekedési csomópont, ún. 

„csúcs”, ahol két buszmegálló is található. Gyakran okoz problémát, hogy az utasok nem 

igazodnak ki, melyik járat hol áll meg, valamint az autóbusz-vezetők nem tartják be 

szabályosan az útvonalat. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Az anyag tartalmazza, hogy Csornára kevesen mennek autóbusszal. Megjegyzi, az autóbusz-

közlekedés díja másfélszerese a vasúti közlekedés díjának és az utazási idő is hosszabb, így 

teljesen érthető az emberek hozzáállása. Elmondja, hogy az anyagban szereplő változatok 

közül a második változatot támogatja. 

 

Harangozó Zsigmond képviselő 

Megérti a vasúti és autóbusz-közlekedés összehangolása kapcsán felhozott nehézségeket, 

ennek ellenére fontosnak tartaná, hogy legalább a több utast szállító gyorsvonatokhoz 

igazodjanak a buszjáratok. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Véleménye szerint addig nem alakulhat ki tényleges egyetértés és együttműködés a vasúti és 

autóbusz-közlekedésben, amíg mindkettő ugyanazt az utazóközönséget célozza meg. A terület 

képviselőjeként személyesen is tapasztalta az ezekből származó problémákat. 

 

Gőgös Zoltán képviselő a testület üléséről távozott, jelen van 21 fő képviselő. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megjegyzi, nem lehet minden esetben igazodni a kiszámíthatatlan késéssel érkező 

vonatokhoz, azonban a több utast szállító vonatokhoz való igazodás a Volán érdekeit is 

szolgálná. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról, a bizottságok által támogatott 2. 

változat szerint. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

30/2009. (XII.18.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a menetrend 

szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló, többször módosított 

16/2004. (IV.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 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Ismerteti a sajtó képviselőivel a 2010. január 1-jétől érvényes új tarifákat. 
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1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2009. (…) rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi átmeneti 

gazdálkodásáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Menyhárt László osztályvezető 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi 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 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

31/2009. (XII. 18.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzatának 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról 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 

 

 

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

tervezete az idegenforgalmi adóról szóló, többször módosított 22/2002. 

(XII.20.) rendelet módosításáról 

Előadó:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi 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 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 
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32/2009. (XII. 18.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az idegenforgalmi 

adóról szóló, többször módosított 22/2002. (XII.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 

 

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

tervezete a helyi iparűzési adóról  

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi Bizottság és a Vállalkozási és Gazdasági Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

33/2009. (XII.18.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi iparűzési 

adóról szóló, többször módosított 30/1992. (XII.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 

 

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

tervezete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól szóló, többször 

módosított 28/2001. (IX.28.) rendelet módosításáról  

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. A Magyar 

Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete Pápa Város Környékének Helyi 

Szervezete a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, annak elfogadását támogatja. 
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

34/2009. (XII.18.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők 

munkavégzéséről és juttatásairól szóló, többször módosított 28/2001. 

(IX.28.) 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 

 

 

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

tervezete a belváros közlekedéséről szóló, többször módosított 22/2004. 

(VII.7.) rendelet módosításáról  

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Németh Tamás osztályvezető 

 

A napirendi pont tárgyalásán jelen van Bánhidi László, a Városgondnokság vezetője és Radó 

István, a Közterület-felügyelet vezetője. 

Gőgös Zoltán a testület ülésére visszaérkezett, jelen van 22 fő képviselő. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Vállalkozási és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra, a Pénzügyi 

Bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, a Településfejlesztési és 

Ellátási Bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra 

javasolja. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Az előterjesztés indokolásában az szerepel, hogy a díjak emelésével kívánják ösztönözni a 

gépjárművezetőket a belvárosi fizető parkolók helyett az ingyenes parkolókat 

igénybevételére. Kérdése, ezzel kapcsolatban mik a tapasztalatok?  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az elmúlt évhez képest az „A” parkolási zónában váltott bérletekből 150.000,- Ft-tal 

kevesebb, a kedvezményes parkolási bérletekből pedig 40.000,- Ft több bevételt folyt be.  

 

Grőber Attila képviselő 

Tapasztalatai szerint az ingyenes parkolók kihasználtsága a piaci napokon 100 %-os, a hét 

többi napján 30-40 %-os. Annak ellenére, hogy az ingyenes parkolóktól a belváros 
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gyalogosan 3-4 perc alatt megközelíthető, a gépkocsivezetők - költségtakarékosság helyett - 

kényelmi szempontok miatt a fizető parkolókat választják. 

Elfogadhatónak találja az „A” zóna parkolási díját, megjegyzi, ebben a zónában Budapesten is 

hasonlóak a parkolási díjak. Az „A” és „B” zóna parkolási díjai közötti relatív különbség 

megőrzését nem tartja célszerűnek, mivel a közöttük lévő 60 Ft-os eltérés nem olyan mértékű, 

amely meghatározná az emberek parkolóhely választását. Javasolja, hogy a „B” zóna 

parkolási díja ne emelkedjen az elmúlt évhez képest, azaz maradjon 230 Ft/óra.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Valószínűleg azért parkolnak többen az „A” zónában, mivel a belvároshoz közeli, ingyenes 

parkolók hasonló távolságra vannak a városközponthoz, mint a „B” parkolási zóna területei.  

 

Bánhidi László intézményvezető 

A felmerült kérdésekre válaszolva elmondja, a parkoló kazettákból befolyt 18 mFt-os bevétel 

25 %-a származik a „B” parkolási zónából. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megjegyzi, hogy korábban a két zóna közötti aránytalanság merült fel problémaként. 

A belvárosban sajnos jelenleg is túlzsúfoltság érzékelhető a parkolási területeken. Bízik 

abban, hogy a Városgondnokság az általa kiadott egyedi parkolási engedélyeket is 

megfelelően rendezi majd 2010-ben. 

Befogadja Grőber Attila képviselő módosító indítványát, miszerint a „B” parkolási zónában a 

kijelölt fizető parkolóra érvényes parkolójegy ára 230 Ft/óra legyen. 

 

Bocskay László képviselő 

Véleménye szerint a belváros rehabilitációja után nem feltétlenül szükséges két parkolási zóna 

kialakítása, mivel az addig „A” zónába tartozó területek nagy része forgalomtól mentes terület 

lesz. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról fent elhangzott módosítások 

figyelembe vételével. 

 

A Képviselőtestület 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 6 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

35/2009. (XII. 18.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a belváros 

közlekedéséről szóló, többször módosított 22/2004. (VII.7.) 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. Tájékoztató az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék 

Kezelési Önkormányzati Társulás működéséről 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

    Németh Tamás osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Tasnádi Tibor projektmenedzser, és Kovács Attila, a 

Közszolg Kft. ügyvezetője. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Megkérdezi, hogyan alakulnak majd 2011. januárjától a hulladékkezelési díjak? Törekedni 

kell a minél alacsonyabb hulladékkezelési díjakra, mivel jelenleg is sokan teszik ki a 

háztartási hulladékot tartalmazó zsákokat az erdő szélére, illetve árokpartra.  

 

Tasnádi Tibor projektmenedzser 

Az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 

Társulás közbeszerzési eljárást folytatott le az újonnan épülő rendszer üzemeltetésére és a 

településeken a hulladékgyűjtési és szállítási tevékenység ellátására. Az ajánlatban szereplő 

magas árak miatt közel 4 hónap telt el a szerződés megkötéséig, az egyeztetéseknek 

köszönhetően sikerült az árakat bizonyos mértékben visszaszorítani.  

Az előterjesztés egy egyszerű hulladéklerakó működtetésére és azzal kapcsolatos költségeire 

már jól bevált számokat tartalmazza. A társuláshoz tartozó többi településnek jóval nagyobb 

áremelést kell elszenvednie Pápa városánál, mivel Pápán – a pápai hulladéklerakó működési 

engedélyének megszűnése miatt – 2009. július 15-től már növekedtek a szemétszállítás díjai. 

Ajkán a kéthetenkénti, 8000,- Ft-os hulladékszállítási díj emelkedik 2010-ben 35.000,- Ft-ra. 

A 2012-ben kialakítandó áraknál lehet majd figyelembe venni az addigi tapasztalatokat. Bízik 

abban, hogy nem lesz szükség jelentős díjemelésre. Hozzáteszi, valóban nagyságrendekkel 

drágább rendszer üzemeltetéséről van szó. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A társulás előterjesztése szerint 2012-ben a 120 literes gyűjtőedényzet elszállításának 

minimális éves díja 37.519,- Ft lesz. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Az előterjesztés tartalmazza, hogy a társulás által vállalt kötelezettségek között szerepelt a 42 

db hulladékszállító jármű beszerezése, amelyet azonban nem sikerült teljesíteni . A társulás 

nem kapta meg az Európai Közösségek Bizottságának engedélyét a beszerzendő járművek 

darabszámának csökkentésére, vagy a műszaki tartalom ezen részének teljes elhagyására. 

Ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy nem lehetne-e a társulásban részt vevő városokban működő 

cégeknél lévő – jó állapotú - eszközök, járművek megvásárlásával megoldani a problémát, 

ezáltal is csökkentve a költségeket? 

 

Tasnádi Tibor projektmenedzser 

A rendszer működtetéséhez 21 autóra feltétlenül szükség van, ez a szelektív hulladékgyűjtés 

drasztikus – évi 3-4.000 tonnáról 34.000 tonnára - emelésével magyarázható. Az eddigi 

szolgáltatók gépjárműveinek átlagéletkora 10 év feletti, s az amortizációs költségek eddig 

nem jelentkeztek a hulladékkezelés díjaiban. Hozzáfűzi, egy régi autó üzemeltetési költsége 

nagyságrendekkel magasabb egy új autóénál. A pályázati feltételekhez tartozott a 
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gépjárművek megvásárlása, és a műszaki tartalom módosítására, az autók darabszámának 

csökkentésére nincs lehetőség. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

A társulásba Pápa városa egy másik város kilépését követően került be, a hulladéklerakással 

kapcsolatban beadott pályázatot pedig már évekkel ezelőtt benyújtották. A jelenlegi 

körülmények alapján teljesen más tartalmú pályázatot nyújtana be a Társulás és valószínűleg 

magasabb összegű európai uniós támogatásra lenne jogosult. Hozzáteszi, az eredetileg 

tervezett költségeket a pályázat benyújtásakor még előre nem látható okok miatt kellett 

megemelni.  

A jelenleg ismert feltételek mellett a jövőbeni biztonságos működéshez szükségesek a 

magasabb árak, mivel egy újabb lerakó építéséhez már nem lesz pályázati támogatás. A 

hulladékkezelési díjakon a hulladékégetés Magyarországon történő bevezetése változtathatna.  

Az előterjesztésben szereplő árak megfelelnek más, hasonló elven működő hulladékkezelési 

rendszerek díjainak. A szolgáltatók konzorciuma által először meghatározott évi 40-50 eFt-os 

díjakat több hónapos egyeztetést követően sikerült mérsékelni. 

A Társulás kistérségi fórumokon ismertette az új hulladékkezelési és szállítási rendszer 

lényegét, továbbá folyamatos tájékoztatást adtak a tárgyalások eredményeiről, így nem érti, 

miért okozott meglepetést többeknek a szolgáltatás díjainak megemelése. 

Pápának is költségnövekedést jelentett a hulladéknak az ajkai hulladéklerakóba történő 

szállítása.  

A költségek csökkenését eredményezné, ha a jelenleg a hulladékelszállításért nem fizető 

magánszemélyek, vállalkozók is fizetnének a szolgáltatásért. Véleménye szerint ezáltal 

csökkenne az illegális szemételhelyezések száma is. A szolgáltató fontos feladata ennek 

rendbetétele. Megemlíti, hogy a Pápai Vízmű Zrt. megalakulását követően is felül kellett 

vizsgálni, hogy ki fizet és ki nem fizet a szolgáltatásért, a felülvizsgálat eredménye, hogy a 

vízdíjak elfogadható tartományban tarthatók. 

Véleménye szerint valóban nagyon szigorú feltételeket – előírt szemétmennyiséget - tartalmaz 

a pályázat, azonban ezeket be kell tartani. Ezt nehezíti, hogy pl. ezzel a pályázatban még nem 

számolhattak, a szelektív hulladékok közül a pillepalackokat bizonyos szolgáltatók csekély 

összeg fejében átveszik, azonban ezzel csökkentik a városban megtermelt szelektív hulladék 

mennyiségét. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül tudomásul veszi Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás működéséről szóló 

tájékoztatót. 

 

 

A testület ülésére megérkezett Sinka László, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, Katona 

Sándor, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke, és Koncz Sándor, az EB helyi 

szervezőbizottságának vezetője. 
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Sinka László elnök 

A 2009 augusztusában megrendezett női kézilabda Európa Bajnoksággal kapcsolatban 

megköszöni a városvezetés és a szervezésben részt vevők munkáját. Elmondja, hogy a végső 

döntő játékban 16 nemzeti válogatott vett részt, amelyek között a Magyar Nemzeti Válogatott 

kitűnően szerepelt és ezüstérmet szerzett. A játékosok, játékvezetők és az Európai Kézilabda 

Szövetség tisztségviselői összesen 25 országból érkeztek a rendezvényre, a hivatalos 

részvevők száma pedig meghaladta a 400 főt. A rendezvény sikerességét a szervezők precíz 

munkája biztosította. Az Európa Bajnokság három különböző helyszínén – Pápán, Győrött és 

Szombathelyen - 56 mérkőzésre és 180 edzésre került sor. A mérkőzéseket több, mint 30.000 

néző látta, a legjobb nézettségi mutatók Pápán voltak. A mérkőzések iránt komoly volt az 

érdeklődés, ami nem megszokott egy augusztusban megrendezésre kerülő bajnokságon. A 

rendezvény az Európai Szövetség Végrehajtó Bizottságának ülésén kitűnő minősítést kapott, 

ami nem az országos szervezőbizottság, hanem a három helyi szervezőbizottság munkáját 

dícséri. Elismeréssel beszél a pápai szervezőbizottság, ezen belül is Koncz Sándor 

munkájáról. A szervező bizottság nemcsak a bajnokság két hetében állt pontos munkájával 

folyamatosan rendelkezésre, hanem részt vett a bajnokság másfél évvel ezelőtt megkezdett 

szervezésében is. Köszönetet mond a bajnoksággal kapcsolatban elvégzett munkáért.  

Szintén páratlan teljesítményként említi meg, hogy a bajnokság 18 mérkőzését közel 36 

órában közvetítette a Sport Klub televíziós csatorna egyenes adásban, a közvetítéseket pedig 

Magyarországon kívül további hat ország vette meg. A Pápán egy napon belül megrendezett 

négy bajnoki mérkőzést a Sport Klub televízió végig egyenes adásban közvetítette, ami a 

magyar sport történetében egyedülálló. Ez a pápai Városi Sportcsarnok hírnevét öregbíti. 

Reméli, hogy a magyar nemzeti válogatottnak a későbbiek folyamán még lesz lehetősége a 

városban játszani.  

A játékosok megbizonyosodhattak a szervezők segítőkészségéről, és különböző 

kísérőprogramokon is részt vehettek. A versennyel párhuzamosan megszervezett nemzetközi 

edzőképző konferenciára négy kontinens 17 országából érkezett 76 részvevő. Az itt eltöltött 

vendégéjszakák is a város érdekeit szolgálták. Az országos szervezőbizottság és a Magyar 

Kézilabda Szövetség rendkívül hálás Pápa Város Önkormányzatának támogatásáért. A junior 

Európa Bajnokságot követően a felnőtt női és a férfi kézilabda-válogatott is szerepelt Pápán, 

ezeket a mérkőzéseket szintén közvetítette a televízió. Örömmel tájékoztatja a jelenlevőket, 

hogy a junior kézlabda Európa Bajnokság eredményes zárásából kifolyólag a Magyar 

Kézilabda Szövetség Szervező Bizottsága 3,5 Ft-tal kívánja támogatni a pápai kézilabda sport 

fejlesztését. Megköszöni dr. Kovács Zoltán polgármesternek, dr. Áldozó Tamás 

alpolgármesternek és a testület tagjainak a támogatást és Koncz Sándornak a 

szervezőbizottságban való munkáját. Bízik abban, hogy a jövőben is lehetőség nyílik majd a 

közös együttműködésre. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megköszöni a Magyar Kézilabda Szövetség elnökének, hogy Pápának immár másodszor nyílt 

lehetősége egy világverseny megrendezésére. A Városi Sportcsarnok a továbbiakban is 

készen áll helyt adni nemzetközi versenyeknek. Megköszöni a Pápán nagy múlttal rendelkező 

kézilabdasportág fejlesztésére nyújtott támogatást, és az emlékérmeket. 

 

Ezt követően Sinka László Koncz Sándornak és a Képviselőtestület tagjainak emlékérmeket ad 

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

tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

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

módosításáról  

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Németh Tamás osztályvezető 

 

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

A testület üléséről Grőber Attila és dr. Kontrát Károly távozott, jelen van 20 fő képviselő. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül, a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 2 

ellenszavazattal elfogadásra javasolja. 

A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete a rendelet-tervezetben 

foglalt díjak emelését tudomásul veszi. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett a megalkotja 

a következő rendeletet: 

 

36/2009. (XII. 18.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

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

szóló, fenti számú rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően megalkotja. 

 

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

módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

9. Pápa város Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Benecz Rita osztályvezető 

 

Dr. Kontrát Károly képviselő a testület ülésére visszaérkezett, jelen van 21 fő képviselő. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság 

az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatakor 

megállapította, hogy az összességében illeszkedik a megyei közgyűlés által elfogadott 
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szolgáltatástervezési koncepcióhoz, valamint egyetért a szociális szolgáltatások területén a 

koncepcióban felsorolt és kifejtett célokkal, illetve az elvárt eredményekkel. 

A Veszprém Megyei Önkormányzat érdekében áll, ezért kész a közcélú foglalkoztatásba 

történő bevonás céljából keret-megállapodást kötni a város önkormányzatával. A jövőben a 

megye legnagyobb kistérségének központjában, a kölcsönös előnyök szempontjából 

átgondolandó az eddigi területen felül a szolgáltatások kiterjesztése. 

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye vezetője szerint a 

felülvizsgált Szolgáltatástervezési koncepció bemutatja, hogy az önkormányzat szociális 

ellátórendszere mindenki számára rászorultságának megfelelő ellátást tud biztosítani, az általa 

kiépített pénzbeni és természetbeni ellátások széleskörű formáival. A teljeskörű és részletesen 

kidolgozott koncepciót elfogadásra javasolja. 

A Szociális Kerekasztal a felülvizsgált Szolgáltatástervezési koncepciót véleményezési 

jogkörében megtárgyalta és a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

A Pápai Német és Örmény Kisebbségi Önkormányzat a felülvizsgált Szolgáltatástervezési 

koncepciót véleményezési jogkörükben megtárgyalták és a képviselőtestületnek elfogadásra 

javasolják. 

A Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a felülvizsgált Szolgáltatástervezési 

koncepciót megtárgyalta, és véleményezési jogkörében elfogadásra javasolja azzal, hogy az 

„Egyházak, alapítványok, civil szervezetek” fejezet egészüljön ki a következő szövegrésszel: 

„A Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a városban élő szociálisan hátrányos 

helyzetű cigány – esetenként nem cigány – lakosság részére folyamatos ügyfélfogadással 

biztosítja a hozzá fordulók problémáinak kezelését, továbbá érdekképviseleti feladatot lát el.” 

A kiegészítéssel egyidejűleg a IV. fejezet címe „Kisebbségi Önkormányzatok, egyházak, 

alapítványok, civil szervezetek” elnevezésre módosul. 

 

Előterjesztőként befogadja a Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat javaslatát. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

157/2009. (XII.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa város 

szolgáltatástervezési koncepciójának aktualizált és felülvizsgált 

tartalmát elfogadja. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a koncepció végrehajtásáról, 

illetve a soron következő felülvizsgálatról gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos, illetve 2011.12.31. 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Benecz Rita osztályvezető 
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10. Tájékoztató a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás II. félévben végzett 

tevékenységéről 

 Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Feketéné Földi Judit munkaszervezet-vezető. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Pápai Többcélú Kistérségi 

Társulás II. félévben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

 

 

11. Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az 

elnyert pályázatok megvalósításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás alpolgármester, SZASZET elnök 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Pozsgai László projektmenedzser. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Pápai Szakképzés-

Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok 

megvalósításáról szóló beszámolót. 

 

  

12. Tájékoztató a pápai polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésére vonatkozó 

pályázatról. E-önkormányzat. Tájékoztató az elektronikus ügyintézés 

lehetőségeiről, annak fejlesztéséről 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Molnár Attila, a Corporate Values Szervezetfejlesztési és 

Vezetési Tanácsadó Kft. munkatársa és Tomor András informatikus. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Az anyag tartalmazza, hogy az önkormányzati ügyek elektronikus úton történő intézéséhez 

szükséges elektronikus űrlapok előkészítése folyamatban van. Megkérdezi, milyen határidőre 

kell ezeket elkészíteni? 
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Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

A kérdésre válaszolva elmondja, jogszabály írja elő az elektronikus űrlapok bevezetésének 

kötelezettségét. Pápán az ezzel kapcsolatos technikai intézkedések már megtörténtek, azonban 

a központi nyomtatványok előállítása csúszik. Megjegyzi, az elektronikus ügyintézést a - Ket. 

2009. október 1-jétől hatályba lépett módosítása vezette be, de a végrehajtási rendeletek egy 

része is csak később jelent meg.  

 

Szirbek Rita képviselő 

Véleménye szerint az elektronikus közigazgatásról szóló beszámoló egy kidolgozott, részletes 

előterjesztés. Pápán az elmúlt években az elektronikus közigazgatás területén fejlődés és 

szervezeti, technikai fejlesztés történt. Az anyag tartalmazza, hogy az önkormányzat nagy 

hangsúlyt kíván fektetni a kommunikáció hatékonyságának növelésére a lakosság folyamatos, 

naprakész tájékoztatásában. Elmondja, hogy több település önkormányzatának honlapján 

időrendi sorrendben megtalálhatók a képviselőtestületi ülések jegyzőkönyvei. A testületi 

jegyzőkönyveken kívül több helyen elérhetőek a bizottsági ülések jegyzőkönyvei is. Pápán 

ezeket az adatokat nem érhetik el az érdeklődők, holott a technikai-műszaki feltételek ezt 

lehetővé tennék. A jegyzőkönyvek honlapra történő felkerülése által a lakosság is 

tájékozódhatna az egyes napirendi pontok tárgyalásakor felmerülő kérdésekről, 

hozzászólásokról. Javasolja, hogy a következő testületi ülésen határozatban- szükség esetén a 

Szervezeti és Működési Szabályzatban is- rögzítsék, hogy 2010. január 1-jét követően Pápa 

város honlapján is elérhetőek legyenek a Képviselőtestület nyílt ülésének jegyzőkönyvei. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a 

képviselőtestület jegyzőkönyvei a Hivatalban és 1990 novembere óta a Városi Könyvtárban – 

mint legnagyobb nyilvánosságot adó helyen - megtekinthetők. A jegyzőkönyveket a honlapra 

is felteszik.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül tudomásul veszi a pápai polgármesteri hivatal 

szervezetfejlesztésére vonatkozó pályázatról szóló tájékoztatót. 

 

 

13. Pápa Város Belvárosi Akcióterületének Részletes Akcióterületi Terve 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy a testület által 2008-ban elfogadott Belvárosi Előzetes Akcióterületi Tervhez 

képest a jelenlegi előterjesztés - az európai uniós pályázatoknak megfelelően - csak néhány 

kisebb technikai változást tartalmaz. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A Képviselőtestület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

158/2009. (XII.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete „Pápa Város 

Belvárosi Akcióterületének Részletes Akcióterületi Tervét” 

elfogadja.  

 

A KDOP-2008-3.1.1/A-0001 kódszámú városrehabilitációs 

pályázathoz a szükséges önrészt - Pápa Város Belvárosi 

Akcióterületének Részletes Akcióterületi Tervében foglaltak 

szerint -, Pápa  Város Önkormányzata a mindenkori éves 

költségvetése terhére, annak felmerülésekor biztosítja.  

 

Utasítja a Polgármestert a végrehajtással kapcsolatos teendők 

megtételére.  

 

Határidő:  azonnal   

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető  

Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

159/2009. (XII.18.) határozat 

1.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

259/1997. (XII.16.) határozat és a 45/2009. (IV.1.) határozat 

végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 

 

2.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

4/2008. (II.28.) rendelet VI. fejezet 7. § (14) bekezdésében 

meghatározott feladatra adott jelentést elfogadja. 

 

14. Vegyes ügyek 

 

a)  Tűzoltóparancsnok 2009. évi teljesítményének értékelése, Pápa Város 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága részére a 2010. évi 

teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Németh Tamás tűzoltóparancsnok. 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Felolvassa dr. Lauer Jánosnak, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgatójának javaslatait Németh Tamás tű. alezredes 2010. évi 

teljesítménykövetelményeinek meghatározásához. A javaslatokat elfogadhatónak találja, így 

azok beépítésre kerülnek a jövő évi teljesítménykövetelmények közé. 

 

Kovács József képviselő 

Megkérdezi Németh Tamás tűzoltóparancsnoktól, jelenleg mennyire feltöltött a tűzoltóság 

állománya és ez hogyan befolyásolja a napi munka elvégzését, továbbá mennyien 

rendelkeznek idegen nyelvi ismeretekkel? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy az állománytábla feltöltöttsége 99 %-os. 

 

Németh Tamás tűzoltóparancsnok 

A kérdésre válaszolva elmondja, a tűzoltóságnál jelenleg négy főnek van alapfokú angol, 

illetve német nyelvismerete, valamint további két fő vesz részt jelenleg nyelvtanfolyamon.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Hozzáfűzi, a tűzoltók érdekeit szolgálja a nyelvismeret folyamatos bővítése. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

160/2009. (XII.18.) határozat 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hszt. 

245/F. § (2) bekezdésében, valamint a 148/2008. (XII. 18.) 

határozatban foglaltak alapján Pápa Város 

Polgármesterének tájékoztatását - a Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnoka 2009. évi 

teljesítményének az előterjesztésben foglaltak szerinti 

értékeléséről – tudomásul veszi.  

 

II. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hszt. 

245/F. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága részére a 

teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat 

2010. évre az alábbiak szerint határozza meg: 

 

- A Tűzoltóság a tevékenységére vonatkozó törvényekben 

és végrehajtási rendeletekben, valamint az alapító 

okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában 

előírt feladatok folyamatosan magas színvonalon 

teljesítse. 
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- Feladatainak maradéktalan ellátása során törekedni kell a 

tevékenység hatékony és gazdaságos megszervezésére. 

Fokozni kell a belső vezetői ellenőrzés hatékonyságát.  

 

- A lakosság fokozott védelme érdekében nagy hangsúlyt 

kell helyezni a többszintes épületek (különösen panel 

társasházak) biztonságára, a jogszabályokban, 

tűzvédelmi szabályzatban foglalt előírások maradéktalan 

betartására és betartatására. Ezen épületek esetében 

fokozott figyelmet kell fordítania a villámvédelemre, a 

villámhárítók felülvizsgálatára. A gázfogadó, és villamos 

készülékek felülvizsgálatára.   

 

- A tűzvizsgálatoknál szerzett tapasztalatokra támaszkodva 

a felvilágosító és propaganda tevékenységet bővíteni 

kell. Használják ki az internet és az elektronikus média 

által nyújtotta lehetőségeket. 

 

- Kiemelten kezelje az általános és középiskolás fiatalok 

tűzvédelmi, tűz- és baleset-megelőzési ismereteinek 

bővítését szolgáló felvilágosító tevékenységet.  

 

- Figyelmet kell fordítani a tűzvédelmi (biztonsági) 

elméleti és gyakorlati ismeretek bővítésére a közösségi 

célú épületek – bölcsődék, óvodák, iskolák, 

közintézmények  – esetében. 

 

- Különös gondossággal kell eljárni a fogyatékkal élőket 

ellátó intézmények tűzvédelmi helyzetének vizsgálata, az 

ellátottak sajátos helyzetére tekintettel szükséges 

tűzvédelmi ellenőrzések és gyakorlatok tervszerű 

végrehajtása során. 

 

- Tekintettel a nyugdíjazások következtében kialakuló 

személyi állomány összetételére a megfelelő szakmai 

képzettség szinten tartása érdekében rendszeresen 

tartsanak továbbképzéseket és gyakorlatokat. Fordítsanak 

kiemelt figyelmet a humánerőforrás optimalizálására, a 

szakmai felkészültség folyamatos emelésére.  

Az új álláshelyek betöltése során törekedni kell a 

betöltendő beosztásokhoz, munkakörökhöz megfelelő 

végzettséggel rendelkező pályázók kiválasztására.  

 

- A vezető beosztást betöltők esetében ösztönözni kell az 

idegen nyelvi (elsősorban angol), valamint 

számítástechnikai képzésben történő részvételt.  
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- Folyamatosan kísérje figyelemmel a pályázati kiírásokat, 

és használja fel az így adódó lehetőségeket a Tűzoltóság 

személyi és infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére, 

megújítására. 

 

- A tűzvédelmi hatósági- és szakhatósági tevékenységét 

szakszerűen, a jogszabályokban foglaltaknak 

megfelelően végezze. 

 

- Tartson kapcsolatot az újonnan megalakult önkéntes 

tűzoltóságokkal. 

 

Határidő:  2010. évben folyamatos 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Németh Tamás tűzoltó alezredes, Pápa Város 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 

Parancsnoka 

 

III. A Képviselőtestület utasítja Pápa Város Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltósága Parancsnokát, hogy a 2010. 

évre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelményeket – az 

érintettek munkakörének figyelembevételével – határozza 

meg, és értékelje a jogszabályban előírtaknak megfelelően. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Pápa Város Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltósága Parancsnoka 

 

IV. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnoka részére 

– a fentiekben elfogadott kiemelt célok figyelembevételével 

– a 2010. évre vonatkozó teljesítménykövetelményeket 

határozza meg, a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

értékelje, majd erről a Képviselőtestületet tájékoztassa. 

 

  Határidő: 2010. január 15. 

                a tájékoztatásra: 2010.december 31. 

  Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

                Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Örömét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az idei évben is fokozottan felhívták a lakosság 

figyelmét arra, hogy az ünnepek alatt milyen tűzveszélyes helyzetek fordulhatnak elő, ezek 

hogyan előzhetők meg. A következő évre eredményes munkát kíván. 
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b) Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 2009. évi teljesítményértékelése 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megköszöni Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzőnek az idei évben elvégzett munkáját. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

161/2009. (XII.18.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. 

évi XXIII. törvény 34. § (6) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel a polgármesternek Kanozsainé dr. Pék Mária 

jegyző 2009. évi teljesítményértékeléséről szóló – 

előterjesztés szerinti - tájékoztatását tudomásul veszi.  

 

2. A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a hivatal 

köztisztviselőire vonatkozó 2010. évi teljesítmény-

követelmények alapját képező, kiemelt helyi célok 

meghatározására vonatkozó javaslatát az önkormányzat 2010. 

évi költségvetésének elfogadását követően terjessze a 

képviselőtestület elé. 

 

Határidő: 2010. február 28. 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

              Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

 

c) Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő intézményen belüli 

kapacitás átcsoportosítás 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett elfogadásra javasolja. 

 

Elmondja, hogy az előterjesztés 4. bekezdésében elírás történt, „Az intézmény jelenleg 175 

krónikus ággyal rendelkezik az alábbiak szerint:” szövegrész helyébe „Az intézmény jelenleg 

135 krónikus ággyal rendelkezik az alábbiak szerint:” kerül. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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162/2009. (XII.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért 

azzal, hogy a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő az intézményen belüli kapacitás átcsoportosítási 

kérelmét az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézetéhez az 

alábbiak szerint benyújtsa: 

 

1) Krónikus osztály 40 ágyából 20 ágy átcsoportosítása 

mozgásszervi rehabilitációs ágyra, 

2) Tüdőgyógyászati gondozó heti 45 szakorvosi órájából 20 

óra átcsoportosítása, mozgásszervi  rehabilitációs 

szakorvosi óraszámra. 

 

Utasítja a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő Főigazgatóját, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

    Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

 

 

d) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésével – a közcélú foglalkoztatás 

megvalósítása érdekében – kötendő együttműködési megállapodás 

tervezetének jóváhagyása 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

163/2009. (XII.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Veszprém 

Megyei Önkormányzat Közgyűlésével – a közcélú 

foglalkoztatás megvalósítása érdekében – kötendő 

együttműködési megállapodás tervezetét jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  folyamatos  

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

A Képviselőtestület 11,00 órakor zárt ülésen folytatja a napirendek tárgyalását. 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

döntését. 

Minden jelenlévőnek boldog ünnepeket és sikeres új esztendőt kíván, továbbá megköszöni a 

Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a képviselőtestületi ülések előkészítésében végzett 

munkáját és a testület tagjainak az európai uniós pályázati döntésekben való együttműködést. 
 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 11,30 órakor bezárja.  

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 


