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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

 

Szám: 1/ 1 - 2/2010. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. január 21-i ülésén, a 

Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

 

Jelen vannak: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

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

Venczel Csaba, Unger Tamás, dr. Hermann István, Császár Endre, Mészáros 

István, Zsegraics Gyula, Pingiczer Sándor, Kövér József, Grőber Attila, 

Szirbek Rita, Kovács József, Takács Pál képviselők, 18 fő.  

  

  Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

  Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető 

  Szekeresné Markolt Zita adócsoport vezető 

  Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Schmidt Lajos vállalkozási 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, dr. Németh Márta, Gőgös Zoltán és Máté 

István képviselők. 

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

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Köszönti a megjelenteket. Minden jelenlévőnek sikerekben gazdag új esztendőt kíván. A 

Képviselőtestület ülését 8.00 órakor megnyitja.  

 

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

 

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

hogy a 18. sorszámú sürgősségi indítványt a vegyes ügyek között tárgyalja meg a 

Képviselőtestület. 
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A Képviselőtestület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

1/2010. (I.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. január 

21-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Személyi ügy 

Aljegyzői állásra érkezett pályázat elbírálása 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2010. 

évi költségvetéséről 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló, 

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

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Németh Tamás osztályvezető 

 

4. Közfoglalkoztatási terv elfogadása  

Előadó:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Benecz Rita osztályvezető 

 

5. Vegyes ügyek 

 

 

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

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

1. Személyi ügy 

 

- Aljegyzői állásra érkezett pályázat elbírálása 

  

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, az aljegyzői pályázatot többször is meghirdették, a 

jelenleg benyújtott pályázat formailag sem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak. 

 

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

 

Kéri a Képviselőtestület állásfoglalását a határozati javaslat 1. pontjával kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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2/2010. (I.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az aljegyzői 

állásra érkezett, dr. Gács Krisztina által benyújtott pályázatot – 

mivel a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg – 

elutasítja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a pályázót a képviselőtestület 

döntéséről értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a Képviselőtestület állásfoglalását a határozati javaslat 2. pontjával kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozta: 

 

3/2010. (I.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. 

tv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a 23/2003. (II.20.) 

kt. sz. határozatban foglalt feltételekkel, figyelemmel a 

köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi 

XXIII. törvényben foglalt egyéb rendelkezésekre is – pályázatot 

ír ki az aljegyzői munkakör betöltésére. A pályázat 

benyújtásának határideje 2010. június 30. 

 

Utasítja a polgármestert a pályázat kiírásával kapcsolatban a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő a pályázat kiírására: azonnal 

a pályázatok elbírálására: pályázat benyújtási 

határidejét követő képviselőtestületi ülés 

 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Menyhárt László osztályvezető 

 

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

szerint. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 

rendelet-tervezetet egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. Az Oktatási, Kulturális és Vallási 
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Bizottság a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett 

elfogadásra javasolja. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a rendelet-tervezetet 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Településfejlesztési és Ellátási Bizottság a rendelet-

tervezetet 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. A Vállalkozási és 

Gazdasági Bizottság a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. Az Ifjúsági és Sport Bizottság a rendelet-tervezetet 

4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban a szükséges egyeztetések megtörténtek. 

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vezetői a költségvetési javaslatot elfogadják. 

A Pedagógusok Szakszervezetének képviselője a költségvetés tervezetét a közoktatási ágazatra 

vonatkozó rendelkezéseit elfogadja, és megállapítja, hogy az ún. adható juttatások – az előző 

évi kérésüknek megfelelően – lehetővé teszi a dolgozók esetleges béren kívüli juttatását. 

A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének képviselője a költségvetési rendelet-

tervezet ágazatot érintő rendelkezéseit tudomásul veszi. 

A Köztisztviselők és Közalkalmazottak Demokratikus Szakszervezetének képviselője a 

költségvetés tervezetét az ágazatot érintően elfogadja. 

Az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének képviselője a költségvetés 

tervezetét az ágazatot érintően elfogadja, s a legfontosabbnak tartja a munkahelyek 

megtartását. 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a 2010. évi költségvetési tervezet egyensúlyát – a 

10.446.882.000,- Ft-os tárgyévi bevétel mellett - az előző évi pénzmaradványok 

igénybevétele, a fejlesztési célú hitel, illetve a folyószámla hitelkerete biztosítja. Az 

önkormányzatot megillető állami támogatások és személyi jövedelemadóból származó 

bevételek az előző évhez képest 304.360.000,- Ft-tal csökkentek. Kiemeli, hogy a pályázatok 

eredményeként a fejlesztési célú feladatokhoz 1.956.740.000,- Ft támogatási pénzeszköz kerül 

átvételre. Az intézményi térítési díjak – amelyet az étkezési nyersanyag-költségek határoznak 

meg – nem változnak. A működési kiadások elsődlegességének biztosítása a koncepcióban 

meghatározottaknak megfelelően történt. A fejlesztési célú feladatokat az előző évről 

áthúzódó beruházások és pályázatok határozták meg. 2010-ben a felhalmozási célú kiadások 

összege 3.429.119.000,- Ft. Ebben az évben a központi költségvetés 13 fejlesztési célú 

feladatot finanszíroz európai uniós alapokból.  

Az egyéb feladatok között szerepel a hitel, kötvény, tőke és kamat törlesztés, az általános és 

céltartalék. 

A költségvetés nem tartalmaz általános létszámcsökkentést, a többletfeladatokhoz szükséges 

létszámtöbblet –az oktatási ágazatban és a bölcsődék esetében - biztosított.  

A pedagógus szakkönyv többletkiadásaihoz az előirányzatot az intézmények a saját 

költségvetésük terhére biztosítják, amelyet az egyeztetést során az intézményvezetők 

elfogadtak. 

A költségvetési tervezet az adható juttatások területén - a 2009. évi szabályozástól eltérően - a 

meghatározott tételek körében az intézmények saját költségvetéséből kifizetést tesz lehetővé a 

dolgozók részére, amit a szakszervezetek is örömmel fogadtak. 

Megállapítható, hogy a 2010. évi költségvetés egyensúlya a központi költségvetésből 

származó bevételek csökkenése mellett is biztosítható. Kéri a Képviselőtestületet a rendelet-

tervezet elfogadására. 
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Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi, hogy mi indokolja a kiadási előirányzatok között a Városgondnokságnál szereplő 

elhullott állatok elszállításával kapcsolatos tavalyi 500 eFt-os tétel 2015 eFt-ra, valamint a 

Várkerti játszótér őrzésével kapcsolatos 1.800 eFt-os tétel 3.008 eFt-ra történő emelését? 

Kérdése, hogy a játszótér őrzésének díja egy őrző-védő cég által adott ajánlat alapján került-e 

tervezésre? 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, a költségvetésben szereplő előirányzatok az intézmények 

által jelzett többletkiadás fedezetét biztosítják, azt, hogy az intézménynek milyen előirányzati 

többletre van szüksége a feladat ellátása érdekében. Tavaly valószínűleg a többletkiadást az 

intézmények egyéb kiadási előirányzataik terhére vagy saját bevételeikből biztosították.  

 

Bánhidi László intézményvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, az elhullott állatok elszállításának díja nem változott, a 

pótelőirányzattal együtt 2009-ben is 2 millió Ft volt. A Várkerti játszótér este tíz órától reggel 

hat óráig történő őrzésének díja is megegyezik az elmúlt évben erre fordított összeggel, itt 

sem történt emelkedés. A Városgondnokság a Várkerti játszótéren kívül a Perutz Stadiont 

őrizteti. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy az elhullott állatok elszállításának eredeti előirányzata 2009-ben 500.000,- Ft 

volt, amelyet pótelőirányzat keretében egészítettek ki az év folyamán, ezáltal a feladat 

ellátásának költsége 2 millió Ft volt. Elmondja továbbá, hogy a Várkerti játszótér és a Perutz 

Stadion őrzésének előirányzata a tavalyi költségvetésben az eredeti és a pótelőirányzatok 

között két soron szerepelt, most pedig egyen. 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Hangsúlyozza, hogy a Városgondnokság kérelmében 3.008.460,- Ft szerepel a Várkerti 

melegedő és játszótér napi 8 órán át, valamint a Perutz Stadion 11 órán át történő őrzésére. A 

tavalyi költségvetésben 800 eFt többletet kért az intézmény a feladat ellátásához. Tekintettel 

arra, hogy az idei évben az intézmény a különbözetet saját bevételeiből már nem tudja 

biztosítani, ezért igényelte az előterjesztésben szereplő előirányzatot. 

 

Kövér József képviselő 

Elmondja, hogy amióta képviselő, a költségvetés még nem tartalmazott ennyi fejlesztési célú 

feladatot. Hozzáteszi, ezt minden oldalról nagy munka előzte meg, amiért köszönetet mond. 

Javasolja, hogy ezen feladatok ütemtervének elkészítését szerepeltessék a testület 2010. évi 

munkatervében.  

 

Szirbek Rita képviselő 

Hozzászólását felolvasva előadja, hogy annak ellenére az ország és ezáltal a város 

költségvetése a gazdasági világválság hatásának köszönhetően szigorú gazdálkodást irányoz 

elő, a város 2010. évi költségvetésében a fejlesztésekre, beruházásokra előirányzott összeg 

meghaladja a teljes költségvetés 22 %-át.  Ez nagy mértékben köszönhető az európai uniós 

pályázati forrásoknak.  

A nagy beruházások mellett a kisebb településfejlesztési feladatok között az áthúzódó, még le 

nem zárt fejlesztések dominálnak. A költségvetésben öt új fejlesztési feladat jelenik meg, 

amelyek összértéke nem éri el a 25 millió Ft-ot. Lenne még feladat a közvilágítás, a 

felújítandó utak és járdák, a felszíni csapadékvíz-elvezetés, és az önkormányzati tulajdonú 
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épületek állagmegóvása és felújítása területén is. A város közterületeinek virágosítására, 

ezáltal Pápa arculatának komfortosabbá tételére a 2009-ben meghatározott értékhez képest 

nominál értéken több mint 10 %-kal kevesebb, mintegy 9 millió Ft jut. Amennyiben az 

idegenforgalom a város egyik kitörési pontja közé tartozik, akkor többek között erre a 

területre több forrást kellene biztosítani. Az esztétikai városképhez a hulladék kezelése és 

tárolása is hozzátartozik. Az általa 2010. január elején benyújtott javaslatban a 

településfejlesztési feladatok között szerepel, hogy a költségvetés összeállításában 

biztosítsanak fedezetet a 2009-ben elkezdett program folytatásaként a lakótelepi szeméttároló 

konténerek bekerítésére. Véleménye szerint ez több szempontból is fontos, hiszen egyrészt 

hozzájárul a gondozottabb környezeti képhez, másrészt, ahogy ez a testületi ülésen is 

elhangzott, jelenleg komoly számban vannak a rendszerben „potyautasok”, akik nem fizetnek 

szemétdíjat, és elsősorban a lakótelepi konténerekben rakják le a hulladékot.  

Mindezt alátámasztva idéz dr. Áldozó Tamás alpolgármesternek a papa-ma.hu internetes 

portálnak adott interjújából. 

Javaslata szerint a lakóközösséget is erre ösztönző programot kellene elindítani. Egy konténer 

zárttá tétele - lakatos szakember szerint - kb. 150.000,- Ft-ba kerül. Amennyiben az 

önkormányzat az igazolt költségek egyharmadát biztosítaná, az idei költségvetésből a 

feladatra 1 millió Ft-ot biztosítva körülbelül 20 konténer bekerítéséhez tudna hozzájárulni. 

Javasolja, hogy különítsenek el a költségvetés 2010. évi kiadási előirányzatai közül az 

elhullott állatok elszállításánál megállapított 2.015.000,- Ft-ból 200.000,- Ft-ot, a 

zöldterületek gondozásánál szereplő 35.000.000 Ft-ból 500.000,- Ft-ot, a Várkerti játszótér 

őrzésénél szereplő 3.008.000,- Ft-ból 200.000,- Ft-ot, a faházak karbantartásánál szereplő 

1.000.000 Ft-ból 100.000,- Ft-ot a lakótelepi konténerek bekerítésének támogatására. 

 

Mészáros István képviselő 

Elmondja, hogy a Fő tér rekonstrukciójának megvalósítását több éves előkészítés és tervezés, 

az országgyűlési képviselők munkája, és a Képviselőtestület együttműködése előzte meg. A 

2010. évi fejlesztési célú feladatok között szerepel a Fő tér rekonstrukcióján kívül a 

Városháza Fő utcai B épületének felújítása, a Munkácsy Mihály Általános Iskola 

rekonstrukciója, bölcsődei férőhelyek bővítése, Kastély-felújítás. Továbbra is folytatódik a 

panelépületek és önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása.  

Valóban kevésnek tűnhetnek a 2010-ben megvalósítandó új fejlesztési feladatok, azonban 

összességében az áthúzódó feladatok megvalósításával együtt - a csökkenő központi 

támogatások ellenére - a teljes költségvetésnek mintegy 25 %-át különítették el a 

fejlesztésekre. 

 

Bocskay László képviselő 

Véleménye szerint az elmúlt években a költségvetésben inkább kisebb közösségek életét 

befolyásoló fejlesztések szerepeltek, például útfelújítás, csapadékvíz-elvezetés, az idei 

költségvetés terhére megvalósítandó feladatok ezzel szemben Pápa minden lakosát érintik. A 

központi támogatások csökkenéséből kifolyólag valóban kisebb volumenű településfejlesztési 

beruházást tudnak majd megvalósítani. Fontosnak tartja a város turisztikai vonzerejének – 

Várkertfürdőn kívüli – növelését, amit biztosít az idei év költségvetése. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

A szociális ellátások területére vonatkozó előirányzatokat az idei évi költségvetés tartalmazza, 

és azokon segít, akik a gazdasági válság terheit leginkább megérzik. Örömét fejezi ki a 

bölcsődei férőhelyek bővítésével kapcsolatban, továbbá hogy a költségvetés nem tartalmaz 

kötelező létszámcsökkentést. A fejlesztések területén kiemeli a Munkácsy Mihály Általános 

Iskola rekonstrukcióját - amelynek keretében megvalósul az akadálymentes közlekedés-, 
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valamint a panelépületek felújítását. A 2010. évi költségvetés további pozitívuma, hogy az 

intézményvezetőknek saját hatáskörükben lehetősége nyílik – az előző évtől eltérően - egyéb 

kifizetésekről dönteni, így kompenzálva a dolgozók reáljövedelmének csökkenését. A feszített 

tervezés mellett jónak találja a 2010. évi költségvetést. 

 

Harangozó Zsigmond képviselő 

A költségvetésben 35 millió Ft szerepel a sportegyesületek támogatására, továbbá a nagyobb 

sportlétesítményeket és az uszodát is térítésmentesen vehetik igénybe a város diákjai. 

Örömmel veszi tudomásul a panelépületek felújításának támogatását, viszont szeretné, ha a 

családi házban lakók is ilyen mértékű támogatáshoz juthatnának környezetük szépítéséhez. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Véleménye szerint is fontos a város fejlesztésének előre történő tervezése, a város vezetése 

eddig is ezt az utat követte. 

A költségvetésben szereplő feladatok és a ráfordítások összegének kifizetése néhány esetben 

áthúzódik 2011-re és 2012 -re, mivel az európai uniós pályázatokat két év alatt kell 

megvalósítani. Megjegyzi, a Munkácsy Mihály Általános Iskola, a Gazdasági Szakképző 

Iskola felújítását és a Fő tér rekonstrukcióját nem is lehet egy év alatt megvalósítani. A 

következő évre áthúzódó fejlesztések összege 1,3 milliárd Ft, amelyből 605 millió Ft a saját 

forrás összege. Erre tekintettel kellett meghatározni az idei év új fejlesztési feladatait. Az 

elmúlt évben jóval több, kisebb volumenű beruházás valósulhatott meg, az idei évben 

kevesebb, de nagyobb léptékű, mindenkit érintő városfejlesztő beruházás következik. A 

kisebb beruházásokhoz már hitelt kellene felvenni, emiatt azonban nehéz helyzetben lenne a 

következő ciklusban felálló Képviselőtestület. 

Közel 400 millió Ft-ot költenek a városban felújításra, amelynek több, mint negyedét a 

panelházakra fordítják. Harangozó Zsigmond képviselő felvetésére válaszolva elmondja, a 

családi házak energiatakarékossági korszerűsítésére, valamint alternatív energiák bevonására, 

nyílászárók kicserélésére volt pályázati lehetőség.  

A bölcsődei, óvodai férőhelyek bővítése a halmozottan hátrányos, illetve hátrányos helyzetű 

gyermekek jogszabály által meghatározott, kötelező elhelyezése miatt szükséges. A belvárosi 

bölcsődét közel 100 millió Ft-os beruházás keretében három csoportszobával bővítik. 

Megjegyzi, hogy a város három legrégebbi óvodájának teljes rekonstrukciója több, mint 200 

millió Ft-ba került. 

Az iskola-felújítási program keretében az Erkel Ferenc Általános Iskolát és a Tarczy Lajos 

Általános Iskolát követően a Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukciójára kerül sor, a 

Weöres Sándor Általános Iskolában pedig jelentős akadálymentesítési program 

megvalósítását kezdik el az idén. Az Egyesített Szociális Intézmény Barát utcai ingatlanán 

liftet fognak építeni. Hozzáfűzi, hogy Pápa a gyermekvédelmi és szociális intézményei 

akadálymentesítésében jó néhány önkormányzat előtt áll.  

Az állami támogatások csökkenése miatt kevesebb önként vállalt feladatot tud az 

önkormányzat megvalósítani. A város frekventált területein valószínűleg nem látszik majd 

meg, hogy a közterületek virágosítására előirányzott kiadás csökkent.  

A lakótelepi konténerek bekerítésével kapcsolatban elmondja, hogy elsősorban a frekventált 

helyeken lévő hulladéktárolókat kell bekeríteni. Megjegyzi, egy hulladéktároló minőségi 

anyagokkal történő bekerítését nem fedezi 150.000,- Ft. A Közszolg. Kft. egyeztetéséből 

kiderült, hogy több lakótelepen is igénylik a tárolók bekerítését. Véleménye szerint ezen a 

téren önkormányzati támogatásra nincsen szükség, a lakóknak a Közszolg. Kft.- vel együtt 

kell erre megoldást találnia. Elképzelhetőnek tartja a Kft. gazdasági eredményéből bizonyos 

összegnek erre történő fordítását. Nem támogatja Szirbek Rita módosító indítványát, 

miszerint a költségvetés kiadási előirányzataiból 1 millió Ft-ot különítsenek el a konténerek 
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bekerítésére. A Városgondnokság a faházak karbantartására eredetileg 2 millió Ft-ot javasolt, 

az előterjesztésben szereplő 1 millió Ft a minimális karbantartási költségeket fedezi.  

A csökkenő állami támogatások ellenére az önkormányzat 2010. évi költségvetése a 

fejlesztések tekintetében jónak mondható, az európai uniós pályázatokon fejlesztésekre 

elnyert összeggel meghaladja az 5 milliárd Ft-ot. A fejlesztések közül a Várkastély 

rekonstrukciója a továbbiakban is bizonytalan, mivel a norvég alapra benyújtott pályázat még 

nem került a másik fél részéről aláírásra. A központi belváros teljes rekonstrukciója a 

Várkastély felújításával fejeződik majd be. 

Az önkormányzat által felvett hitelek szerepelnek az előterjesztésben. A kötvénykibocsátásból 

származó bevételek az európai uniós pályázatok saját forrását biztosítják, ezen kívül szükség 

van fejlesztési célú hitel felvételére is, az állami normatív támogatások csökkenéséből 

származó hiány pótlása miatt. 

A szociális szférában a nehéz helyzetben lévők esetében a bázis 40 millió Ft, a 

lakásfenntartási támogatás összege csaknem megduplázódott a tavalyi évhez viszonyítva, azaz 

mintegy 70 millió Ft. 

Elmondja, több mint 250 főt vonnak be a város közcélú és közhasznú foglalkoztatásába, 

amellyel szintén a nehéz helyzetben lévő családokat segítik.  

A korábbi évek tudatos létszám-racionalizációjának köszönhetően nem lesz szükség 

intézményi leépítésekre. 

A város költségvetésének 10 %-át jelentik az adóbevételek.  A tervezett adóbevételek 

növekedése esetén emelkedhetne az önkormányzat kiadásainak összege. A vendégéjszakák 

után járó 2 Ft-os központi támogatás 1 Ft-ra csökkent, így ott visszaesés várható. 

Megköszöni az intézményvezetők együttműködését a költségvetés elkészítése során és kéri a 

testületet az előterjesztés elfogadására. 

 

Kéri a testület állásfoglalását Szirbek Rita módosító indítványáról, amely szerint a 

költségvetés 2010. évi kiadási előirányzatai közül az elhullott állatok elszállításánál 

megállapított 2.015.000,- Ft-ból 200.000,- Ft-ot, a zöldterületek gondozásánál szereplő 

35.000.000 Ft-ból 500.000,- Ft-ot, a Várkerti játszótér őrzésénél szereplő 3.008.000,- Ft-ból 

200.000,- Ft-ot, a faházak karbantartásánál szereplő 1.000.000 Ft-ból 100.000,- Ft-ot 

különítenének el a lakótelepi konténerek bekerítésének támogatására. 

 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 13 ellenszavazattal, 1 

tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt. 

 

Harangozó Zsigmond a testület üléséről távozott, jelen van 18 fő képviselő. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a 2010. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetben 

foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett 

megalkotja az alábbi rendeletet: 

 

1/2010. (I. 21.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló, fenti számú 

rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

megalkotja. 
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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 …/2010. (…) 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 dr. Töreki Sándor, a Rendőrkapitányság vezetője, 

Bánhidi László, a Városgondnokság vezetője és Radó István, a Közterület-felügyelet vezetője. 

 

Harangozó Zsigmond a testület ülésére visszaérkezett, jelen van 19 fő képviselő. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

A rendelet-tervezet szerint a korlátozott behajtási övezet területére munkavégzési céllal 

behajtani szándékozóknak az egy órát meghaladó várakozás esetére a jövőben engedélyt kell 

kérniük. Kérdése, milyen gyakran merülnek fel ilyen igények és mennyi probléma adódott az 

egy órán túli várakozásokkal kapcsolatban? 

 

Radó István Közterület-felügyelet vezetője 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy gyakoriak az egy órát meghaladó időtartamú 

szolgáltatás jellegű munkavégzések. Az épületek felújítása során a vállalkozók sokszor több 

órát kénytelenek a belvárosban tartózkodni a gépjárművükkel. Bizonyos esetekben valóban 

indokolt az egy órát meghaladó munkavégzést biztosító behajtási engedély kiadása, de ezzel a 

korlátozással megpróbálják visszaszorítani a belvárosban tartózkodó autók számát. 

Tapasztalataik alapján többször merült fel ezzel kapcsolatban probléma. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi dr. Töreki Sándor rendőrkapitányt, hogy elfogadhatónak tartja-e a rendelet-

tervezetet a benne foglalt változtatásokkal, vagy tapasztalataik alapján indokoltnak lát-e 

további módosítást? 

 

Dr. Töreki Sándor rendőrkapitány 

Véleménye szerint az előterjesztésben foglalt módosítások teljessé teszik a belváros 

közlekedéséről szóló rendeletet, és ennek köszönhetően megkönnyítik a Közterület-felügyelet 

és a Rendőrség munkáját. 
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Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezetet a Közterület-felügyelet és a Rendőrség munkatársaival 

előzetesen egyeztették a gyakorlatban felmerült problémák figyelembe vételével. 

A rendelet-tervezetben foglaltak megvalósításához szükséges technikai feltételek is 

rendelkezésre állnak, így a rendelet elfogadása esetén, a hatálybalépésig megkezdődhet a 

szükséges nyomtatványok, igazolások elkészítése. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 

megalkotja az alábbi rendeletet: 

 

2/2010. (I. 21.) 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 

 

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

 

A testület üléséről Bocskay László képviselő távozott, jelen van 18 fő képviselő. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

4/2010. (I.21.) határozat 

1.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

90/2009. (VI.30.), 104/2009. (IX.10.), 138/2009. (XI.26.) és 

162/2009. (XII.18.) határozatok végrehajtására adott 

jelentéseket elfogadja. 
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2.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

35/2009. (IV.1.) határozat végrehajtására adott jelentést 

elfogadja azzal, hogy a határozattal jóváhagyott TIOP 

pályázatra beadott „A pápai ESZI Idősek Otthonának 

korszerűsítése” című pályázat megvalósításától eláll. 

 

Utasítja a polgármestert a pályázat visszavonásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

A Képviselőtestület ezzel egyidejűleg a 35/2009. (IV.1.) 

határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

   Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

3.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

134/2009. (XI.26.) határozat végrehajtására adott jelentést 

elfogadja, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a pápai Kékfestő Múzeum tekintetében – amennyiben 

a tárgyalások eredményre vezetnek - a vagyonkezelői 

szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye, a 

szerződést aláírja, valamint az egyéb szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

5. Vegyes ügyek 

 

a)  „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok 

új szerepben) (konvergencia)” című pályázat benyújtása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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5/2010. (I.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért 

azzal, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában 

működő  Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, a Petőfi  

Sándor Gimnázium és Türr István Gimnázium és Kollégium a 

TÁMOP-3.1.5-09/A/2 kódszámú, „Pedagógusképzések (a 

pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) 

(konvergencia)” című pályázatot benyújtsa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

 

b) A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra 

fejlesztése” című pályázat benyújtása 

 

 

A testület ülésére Bocskay László visszaérkezett, dr. Hermann István távozott, jelen van 18 fő 

képviselő. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, hogy a pályázat benyújtását követő 5 évig 

fenntartási kötelezettsége van a pályázónak a beszerzett eszközök tekintetében. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

6/2010. (I.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú, „A pedagógiai, módszertani 

reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című 

pályázat benyújtásával és felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 
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c)   TEKI, TEUT pályázati összegekről lemondás 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy a versenyárak következtében alacsonyabb összköltségűek voltak a 

beruházások, ebből kifolyólag csökkent a saját forrás összege. A határozati javaslatban 

szereplő összegeket vissza kell juttatni a pályázat kiírójának. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

7/2010. (I.21.) határozat 

1./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott 

TEKI támogatással megvalósult járdaépítések kapcsán 

3.301.122,-Ft összegű támogatás lemondásával. A 

Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosított 

támogatási szerződés megkötésére. 

 

2./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott 

TEUT támogatással megvalósult útfelújítások kapcsán 

Ötödik utca vonatkozásában 4.085.827,- Ft összegű 

támogatás lemondásával. A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a módosított támogatási szerződés 

megkötésére. 

 

3./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott 

TEUT támogatással megvalósult útfelújítások kapcsán Aradi 

utca vonatkozásában 4.452.081,-Ft összegű támogatás 

lemondásával. A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a módosított támogatási szerződés 

megkötésére. 

 

4./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott 

TEUT támogatással megvalósult útfelújítások kapcsán 

Tapolcafő, Attyai utca vonatkozásában 879.683,-Ft összegű 

támogatás lemondásával. A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a módosított támogatási szerződés 

megkötésére. 
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A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a pályázatok 

előírásainak megfelelően a szükséges dokumentumokat a 

támogató fele továbbítsa.  

 

Határidő:  2010. január 29. 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

  Németh Tamás műszaki osztályvezető 

  Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 

 

d)  Hozzájárulás dr. Áldozó Tamás alpolgármesternek az Észak-Balatoni 

Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő-

bizottságában való tagságához. 

 

 

Dr. Hermann István a testület ülésére visszaérkezett, jelen van 19 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a beruházást eddig a Társulási Tanács Elnöksége 

kísérte figyelemmel, ezt követően a Társulási Tanács ellenőrző munkáját a felügyelő bizottság 

veszi át. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester személyes érintettségére tekintettel bejelenti, hogy nem 

kíván részt venni a szavazásban. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

8/2010. (I.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. 

törvény 33/A. § (2) bekezdés bb) pontja alapján hozzájárul dr. 

Áldozó Tamás alpolgármesternek az Észak-Balatoni 

Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottságában való tagságához. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásával 

kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 
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e)   Köztisztviselők teljesítménykövetelményei alapját képező helyi célok 

meghatározása 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

9/2010. (I.21.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a Ktv. 

34. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – a Pápa Város 

Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői tekintetében a 

2010. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt 

célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

 

- a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 

1990. évi LXV. törvényben foglaltaknak megfelelően a 

kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok 

maradéktalan ellátása; 

 

- a Képviselőtestület által alkotott helyi önkormányzati 

rendeletekben, valamint a Képviselőtestület 

határozataiban foglaltak maradéktalan végrehajtása; 

 

- a Képviselőtestület által elfogadott programokban, 

koncepciókban foglaltak végrehajtása, - szükség esetén 

azok aktualizálása - különös tekintettel az alábbiakra: 

- az Esterházy program II., mint gazdasági program, 

- integrált városfejlesztési stratégia és településfejlesztési 

akcióterv, 

- környezetvédelmi program, 

- a város szolgáltatástervezési koncepciója, 

- turisztikai koncepció, 

- közfoglalkoztatási terv, 

- a belváros szabályozási tervének jóváhagyása, 

- helyi esélyegyenlőségi program elfogadása, 

- közoktatási intézményhálózat fenntartására és 

fejlesztésére vonatkozó intézkedési terv felülvizsgálata. 

 

- a helyi önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos 

jogharmonizációs feladatok elvégzése, a rendeletek 

hatályosulásának folyamatos figyelemmel kísérése; 

 

- a képviselőtestületi-, a bizottsági munka segítése és 

törvényes működésének biztosítása;  

 

- a kisebbségi önkormányzatok törvényes működésének 

biztosítása, munkájuk segítése; 
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- a hazai és európai uniós pályázati kiírások folyamatos és 

körültekintő figyelése, a pályázati lehetőségek minél 

szélesebb körű kihasználása, az elnyert pályázatok 

szakszerű, határidőben történő végrehajtása; 

 

- a 2010. évi országgyűlési és helyi önkormányzati és 

kisebbségi önkormányzati képviselő-választásokkal 

kapcsolatos jogi és informatikai feladatok 

jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása;   

 

- a SAC/C-17-es program végrehajtásában történő 

részvétel; 

 

- a szociális törvényből és a gyermekvédelmi törvényből 

adódó feladatok végrehajtása; 

 

- az önkormányzati beruházások képviselőtestület 

döntésének megfelelő, időben ütemezett megvalósítása – 

különös tekintettel a Fő tér rekonstrukcióra -, a 

beruházások kivitelezésének ellenőrzése; 

 

- a 2010. évi költségvetés végrehajtása során a 

gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása 

célszerűségi, hatékonysági és takarékossági szempontok 

figyelembe vételével; 

 

- a 2011. évi költségvetési koncepció előkészítése; 

 

- a helyi intézményrendszer racionális működésének 

biztosítása – különös tekintettel a Gróf Esterházy Kórház 

és Rendelőintézeti Szakrendelőre -, az intézményi 

létszám-, feladat- és elhelyezés racionalizációjának 

folytatása, az intézményi struktúra és feladat-ellátás 

felülvizsgálata; 

 

- az előző bekezdésben foglaltakkal összhangban a 

közfoglalkoztatás lehetőségeinek kihasználása; 

 

- az önkormányzat által fenntartott intézményekkel való 

kapcsolattartás; 

 

- az önkormányzati vagyonhasznosítással kapcsolatos 

döntések kiemelt végrehajtása, a meglévő önkormányzati 

vagyon hatékony hasznosítása; 

 

- a közigazgatási hatósági ügyek szakszerű és jogszerű 

intézése, az ügyintézési határidők betartása, ügyfélbarát 

és szolgáltató közigazgatás biztosítása, az elektronikus 

ügyintézés biztosítása, a hivatali kapu működtetése; 
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- a közigazgatási hatósági munkához és a helyi 

rendeletekben foglalt kötelezettséget tartalmazó 

előírásokhoz kapcsolódó ellenőrzések – különösen az 

adóvégrehajtás és behajtás hatékonyságára, a 

közterületek tisztaságára, gyom- és parlagfű-

mentesítésre, a belváros közlekedési rendjére, az üzletek 

és vendéglátó-ipari egységekre – hatékonyságának 

fokozása,  

 

- a környezetvédelemmel kapcsolatos felvilágosító 

tevékenység a sajtó minél szélesebb körű bevonásával; 

 

- informatikai fejlesztések lehetőségeinek vizsgálata; 

 

- a vállalkozások segítése elsősorban az Ipari Park és az 

Inkubátorház lehetőségeinek kihasználásával, továbbá a 

pályázati lehetőségek figyelembevételével; 

 

- a civil szervezetekkel való együttműködés; 

 

- a város belföldi és nemzetközi turisztikai-idegenforgalmi 

marketing tevékenységének lehetőség szerinti 

fejlesztése; 

- városi rendezvények előkészítésével, lebonyolításával 

kapcsolatos feladatok ellátása; 

 

- a köztisztviselők szakmai képzésének, továbbképzésének 

biztosítása. 

 

2. A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a Ktv. 34. 

§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jegyző 

részére a teljesítménykövetelményeket határozza meg, majd 

az értékelést a jogszabályban foglaltak szerint végezze el. 

 

Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2010. december 31. 

Felelős:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

3. A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a Ktv. 34. § (5) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hivatal 

köztisztviselői részére a teljesítménykövetelményeket – az 

érintettek munkakörének figyelembevételével – határozza 

meg, majd az értékelést a jogszabályban foglaltak szerint 

végezze el. 

 

Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2010. december 31. 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
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f)  Intézményvezetői prémiumfeltételek meghatározásával kapcsolatos 

hatáskör átruházása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

10/2010. (I.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Ötv. 9. § 

(3) bekezdésében foglaltak szerint, a Kjt. 77/A § és a Kjt. 77/B. 

§-ában meghatározott, a kinevezett és megbízott vezetők részére 

megállapítható prémiumfeladatok kitűzésével, valamint a 

prémiumfeladatok teljesítésének értékelésével kapcsolatos 

hatáskörét a Polgármesterre ruházza át. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a 

prémiumfeladatok kitűzésével és az értékeléssel kapcsolatban a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: a prémiumfeladat kitűzésére Kjt. szerint, 

  értékelésre legkésőbb december 31. 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

g)  A Képviselőtestület 2010. évi munkatervének jóváhagyása 

 

 

Kövér József képviselő 

A munkatervvel kapcsolatos javaslatában megjelölte a Várkertfürdő megvalósításra tervezett 

gyógyászati központtal kapcsolatos részletes elképzelések megtárgyalását, ami az 

előterjesztésben nem szerepel.  

Elmondja, hogy a Várkertfürdővel kapcsolatos napirendi pont tárgyalásánál is javasolta 

gyógyászati részleg kialakítását, mivel nemcsak a gyógy-, hanem a termálvíznek is vannak 

egészségre kedvező hatásai, és alkalmas a különböző kezelések kiegészítésére. A felvetésére 

dr. Kontrát Károly képviselő akkor azt válaszolta, hogy a Várkertfürdő elsősorban 

sportcélokat szolgál, és csak másodsorban gyógyászati célokat. Az idő elteltével kiderült, 

hogy a gyógyászati részleg kialakítása jó döntés volt. Célszerűnek tartaná, ha hozzáértő 

szakemberek tájékoztatnák a testület tagjait a gyógyászati részleg több területén folyó 

munkáról. Javasolja az általa említett pont beépítését a munkatervbe. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

A hozzászólásra reagálva elmondja, a Várkertfürdő területén évek óta működik gyógyászati 

részleg. Biztos benne, hogy az ott folyó ellátásokról, kezelésekről dr. Vörös Ibolya főigazgató 

is szívesen ad tájékoztatást. 
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Véleménye szerint a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. tájékoztatójával célszerű lenne megvárni 

a Várkertfürdővel kapcsolatos projektfejlesztésre benyújtott pályázat eredményét, ugyanis    

kétfordulós a pályázat, így a második fordulóban még előfordulhat, hogy elutasítják.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A fürdőben a fitnesz és wellness részleg mellett, a termálvíz gyógyvízzé nyilvánítása után 

alakították ki a gyógyászati részleget. A gyógyfürdő fejlesztésével kapcsolatos előterjesztés 

tárgyalásakor Kovács Antal vezérigazgató beszámolt az igénybe vehető gyógyászati 

szolgáltatásokról és a jövőbeni elképzelésekről. Egyetért dr. Áldozó Tamás alpolgármesterrel, 

hogy a szerződés aláírása és a fejlesztéssel kapcsolatos program véglegesítése után lenne 

érdemes Kövér József által említett napirendi pontról tárgyalni. Elképzelhetőnek tartja – 

köztes állomásként – az idei év folyamán, a szerződéskötés előtt egy előzetes tájékoztató 

meghallgatását. A pályázat meghiúsulása esetén azonban feleslegesen tárgyalnák meg a 

napirendet. 

Megjegyzi, a munkatervhez írásos javaslat kizárólag Szirbek Rita képviselőtől érkezett, 

amelyet beépítettek a munkatervbe. Előzetesen tájékoztatták, hogy Kövér József képviselőnek 

is szándékában áll javaslatot benyújtani a munkatervhez, azonban a megadott határidőig ez 

nem érkezett meg. 

 

Kövér József képviselő 

A Polgármesteri Hivatal Titkárságára küldte el e-mailben a munkatervhez a javaslatait. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Kövér József képviselőnek a Titkárság e-mail címét adták meg, ahová nem érkezett 

munkatervi javaslat. Hozzáfűzi, természetesen figyelték a jegyzői és a polgármesteri e-mail 

címeket is, ezekre sem érkezett a Képviselő Úrtól javaslat. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Indítványozza, hogy a Várkertfürdő gyógyászati központjával kapcsolatos tájékoztató 

kerüljön bele a munkatervbe, amelynek tárgyalásakor dr. Vörös Ibolya főigazgató és Kovács 

Antal vezérigazgató számolnak be az addigi tapasztalatokról. Befogadja Kövér Józsefnek a 

munkaterv kiegészítésére vonatkozó javaslatát, így az eredeti előterjesztésnek tekintendő. 

 

Dr. Kontrát Károly képviselő 

Megjegyzi, tudomása szerint nem alakult ki vita közte és Kövér József képviselő között az 

említett napirend tárgyalásakor, az általa adott választ a Képviselő Úr elfogadta. 

Hangsúlyozza, akkor és most is a jószándék vezérelte a válaszaiban. Sajnálatát fejezi ki, hogy 

nem érkezett meg Kövér József képviselő munkatervi javaslata.  

 

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 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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11/2010. (I.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010. évi 

munkatervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

 

 

h)  Közérdekű bérbeadás Jankovics Gizella vegyészmérnök részére 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

12/2010. (I.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a többször 

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

biztosított jogkörében eljárva hozzájárul a Pápa, Juhar u. 1. I. 

emelet 17. szám alatti lakásnak 2010. január 1-jétől Jankovics 

Gizella részére a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelőnél fennálló közalkalmazotti jogviszonya 

időtartamára, legfeljebb 2014. december 31-ig történő 

bérbeadásához. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Polgár Jenő közig.oszt.vez. 

 

 

i)  Közérdekű bérbeadás Bogdán Etelka részére 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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13/2010. (I.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a többször 

módosított 49/1993. (XII. 21.) számú Az önkormányzati lakások 

és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelete 12. §. 

(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Bogdán Etelka 

részére a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelőnél fennálló közalkalmazotti jogviszonya 

időtartamára, de legfeljebb 2015. január 31-ig a Pápa, Juhar u. 

1/A. I. emelet 4. szám alatti önkormányzati bérlakás 

bérbeadáshoz hozzájárul. 
 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásáról gondoskodjon. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

 

j)  Hozzájárulás dr. Áldozó Tamás alpolgármesternek a Pápai 

Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságában 

való tagságához. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy egy személy több felügyelő bizottságban is 

vállalhat tisztséget, azonban tiszteletdíjat kizárólag egy tagság után kaphat. Elmondja, hogy 

korábban delegálták a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Felügyelő 

Bizottságába, amiért havonta 45.000,- Ft-os tiszteletdíjban részesül. Hangsúlyozza, hogy 

ebből kifolyólag az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. és a Pápai Ingatlanfejlesztő 

Kft. Felügyelő Bizottságában betöltött tagságért nem részesül juttatásban. 
 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel nem vesz 

részt a szavazásban. 
 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 
 

A Képviselőtestület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
 

14/2010. (I.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. 

törvény 33/A. § (2) bekezdés bb) pontja alapján hozzájárul dr. 

Áldozó Tamás alpolgármesternek a Pápai Ingatlanfejlesztő 

Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságában való 

tagságához. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásával 

kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 
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k)   A Pápa és Vidéke Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy jogszabályi előírás a felügyelő bizottság január 31-ig történő létrehozása. 

Javasolja, hogy a Pápa és Vidéke Kft. felügyelő bizottságának munkájában Szirbek Rita, 

Unger Tamás és Venczel Csaba vegyen részt. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

Szirbek Rita képviselő személyes érintettségére tekintettel bejelenti, hogy nem kíván részt 

venni a szavazásban. 

 

A Képviselőtestület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

15/2010. (I.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa és 

Vidéke Lapkiadó Kft. felügyelőbizottsági tagjának, 2013. május 

29-ig Szirbek Ritát, Unger Tamást és Venczel Csabát 

megválasztja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 

 

l)   A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztása 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és Vállalkozási és Gazdasági Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

Javasolja, hogy a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. felügyelő bizottságának munkájában 

Pingiczer Sándor, Bocskay László és dr. Péntek Árpád képviselő vegyen részt. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

Pingiczer Sándor, Bocskay László és dr. Péntek Árpád bejelentik, hogy személyes 

érintettségükre tekintettel nem kívánnak részt venni a szavazásban. 
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A Képviselőtestület 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

16/2010. (I.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. felügyelőbizottsági tagjának, 

határozatlan időtartamra Pingiczer Sándort, Bocskay Lászlót és 

dr. Péntek Árpádot megválasztja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztés kiegészítéseként javasolja, hogy határozatban döntsenek a felügyelő bizottság 

munkájában részt vevők díjazásáról. Indítványozza, hogy a felügyelő bizottság elnöke 

havonta 20.000,- Ft, a tagok pedig 10.000,- Ft díjazásban részesüljenek. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a Titkárság munkatársai tájékoztatót állítanak össze a felügyelő bizottság 

tagjainak jogairól és kötelezettségeiről. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását fenti indítvánnyal kapcsolatban.  

 

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

határozatot hozta: 

 

 

17/2010. (I.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa és 

Vidéke Kft. és a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

felügyelőbizottsági tagjainak díjazását az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

- a felügyelőbizottság elnöke havi 20.000,- Ft összegű 

díjazásban, 

- a felügyelőbizottság tagjai havi 10.000,- Ft összegű 

díjazásban részesülnek. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 
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4. Közfoglalkoztatási terv elfogadása 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mógor Tamás és Balogh Lászlóné, a Közép-dunántúli 

Regionális Munkaügyi Központ Pápai Kirendeltségének munkatársai. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az anyag kiküldését követően a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás 

értelmében további három intézmény – Petőfi Sándor Gimnázium, Balla Róbert téri Általános 

Iskola, és a Türr István Gimnázium – jelezte a közfoglalkoztatás iránti igényét, ennek 

megfelelően módosul az előterjesztés 1. és 4. számú melléklete. 

A módosítás az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén ismertetésre került, a Bizottság 

ezzel együtt az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. Előterjesztőként befogadja a 

fenti módosítást, így az eredeti előterjesztésnek tekintendő. 

 

A Pápai Német, Cigány és Örmény Kisebbségi Önkormányzatok a közfoglalkoztatási tervet 

véleményezési jogkörükben megtárgyalták és a képviselőtestületnek elfogadásra javasolják. 

A Szociális Kerekasztal az előterjesztést egyhangúlag  elfogadásra javasolja. 

 

Megkérdezi Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzőtől, hogy hány fő foglalkoztatására nyújtottak be 

igényt a fenti intézmények? 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a közcélú foglalkoztatás megvalósítása érdekében a 

Petőfi Sándor Gimnázium 2010. február 1-jétől 2011. január 31-ig egy fő főiskolai 

informatikai végzettséggel rendelkező személyt kíván foglalkoztatni pedagógiai asszisztens 

munkakörben, a Balla Róbert téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2010. február 1-

jétől 2011. január 31-ig egy fő érettségi, vagy szakmunkás végzettséggel rendelkező személyt 

kíván alkalmazni portás-karbantartó munkakörben, valamint egy fő érettségivel vagy főiskolai 

végzettséggel rendelkező személyt gyógypedagógiai asszisztens, a Türr István Gimnázium 

2010. szeptember 01-jétől 2011. január 31-ig egy fő pedagógiai asszisztens főiskolai vagy 

informatikai ismeretekkel rendelkező személyt kíván alkalmazni. Fenti módosítások 

figyelembe vételével a közfoglalkoztatásban részt vevők száma 254 főről 258 főre emelkedik. 

 

Balogh Lászlóné csoportvezető 

Örömmel vették tudomásul a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek számának 

emelkedését a tavalyi évhez képest. A Kirendeltségen regisztrált munkanélküliek száma 4200 

fő körül van. A közcélú foglalkoztatás eredményeképpen csökken a városban a 

munkanélküliek száma és javul a munkaerő-piac helyzete. 

 

Kövér József képviselő 

Elmondja, hogy tavaly 109 főt foglalkoztattak közcélú foglalkoztatás keretében, amelyből 

kilenc fő a Polgármesteri Hivatalban töltött be adminisztrátori munkakört. Akkor kevésnek 

tartotta a közfoglalkoztatásban részt vevők számát. 

 

Örömmel vette tudomásul, hogy az idén több embernek tudnak rotációs rendszerben munkát 

biztosítani. Megköszöni a közfoglalkoztatási terv összeállításában részt vevők munkáját. 
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Dr. Hermann István képviselő 

Megköszöni a közcélú foglalkozatás lehetőségét, hozzáteszi, a Városi Könyvtárban régóta 

alkalmazzák ezt a típusú foglalkoztatást. Egyetlen hátrányként a munkaerő rotációs 

rendszerben történő alkalmazását említi, mivel így mindig be kell tanítani az új 

munkavállalót. A munkanélküliség elmúlt években való drasztikus növekedése miatt 

szükséges ilyen rendszerben foglalkoztatni a munkavállalókat.   
 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy a közcélú foglalkoztatás lehetőségére a Munkaügyi Központ Pápai 

Kirendeltsége és a Polgármesteri Hivatal munkatársai is felhívták az intézmények figyelmét. 

Az intézményvezetők saját hatáskörükben döntenek az alkalmazni kívánt személyek számáról 

és képzettségéről. Megemlíti, hogy kvalifikált munkaerő közvetítésére is szükség van a 

Munkaügyi Központ részéről. A közfoglalkoztatásban részt vevők számának emelkedése a 

fokozott figyelemfelhívásnak köszönhető. 

Az egy éves rotációban történő alkalmazást jogszabály írja elő, ezáltal több embert tudnak 

bevonni a foglalkoztatási rendszerbe. Valóban hátrány a betanítás egy évenként történő 

újrakezdése, azonban ezáltal szélesebb réteget tudnak a foglalkoztatásba bevonni. 

A jelenlegi közfoglalkoztatási tervnek köszönhetően 4000 fő alá csökken a Pápa és térségében 

regisztrált munkanélküliek száma. 
 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Kövér József képviselő hozzászólásával kapcsolatban elmondja, az elmúlt évben is kiemelten 

kezelték a közcélú foglalkoztatás kérdését és többször küldtek az intézményeknek az igények 

felmérésével kapcsolatos kérdőívet. A tavalyi terv az intézmények részéről érkező igényeket 

tartalmazta. Hozzáteszi, ebben az évben a jogszabály az önkormányzati többségi tulajdonú 

gazdasági társaságok részére is lehetővé teszi a közcélú foglalkoztatásban való részvételt.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

18/2010. (I.21.) határozat 
1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

közfoglalkoztatási tervet egy éves időtartamra elfogadja. 

A közfoglalkoztatási terv 2010. február 1. napjával lép 

hatályba, ezzel egyidejűleg Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 41/2009. (IV.1.) számú határozatával 

elfogadott közfoglalkoztatási terv hatályát veszti. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a 

fentiekkel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

            Benecz Rita szociális és egészségügyi 

osztályvezető  
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2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a 

rendszeres szociális segélyre jogosult személy 

közfoglalkoztatása a közfoglalkoztatási terv alapján 

biztosított, egy éves időtartamra a hatósági szerződést 

megkösse. 

 

Határidő folyamatos 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

Benecz Rita szociális és egészségügyi 

osztályvezető 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

pontja alapján indítványozza, hogy a 15. és 16. sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja 

meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 19 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 10.00 órakor bezárja.  

 

 

K. m. f.  

 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 
 


