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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. május 6-i ülésén, a 

Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

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

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

Mészáros István, Zsegraics Gyula, dr. Németh Márta, Gőgös Zoltán, Pingiczer 

Sándor, Kövér József, Grőber Attila, Kelemen Ferenc, Szirbek Rita, Kovács 

József, Takács Pál képviselők, 21fő. 

  

  Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

  Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

  Németh Tamás műszaki osztályvezető 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

  Borsodiné Kisfaludy Katalin könyvvizsgáló 

  Városi TV munkatársai 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa 

 a Napló c. újság munkatársa 

 Bognárné Som Andrea, Balláné Pákai Csilla jegyzőkönyvvezetők 

 

Távolmaradásukat bejelentették: Máté István és Császár Endre képviselők. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Köszönti a megjelenteket. A testület 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 az ülés megkezdése előtt kiosztott 67. sorszámú előterjesztést a vegyes ügyek között 

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

határozatot hozta: 

 

51/2010. (V.06.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. május 

6-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Személyi ügyek 

Egyesített Szociális Intézmény vezetői állására érkezett 

pályázatok elbírálása 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

2. I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2010. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 

II. A 2009. évi ellenőrzések tapasztalatai 

 Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

           Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

    

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a városnév 

használatáról szóló 5/1992. (III.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 

jelképeiről és a jelképek használatáról szóló  5/1994. (III.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban 

biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról  szóló 12/2008. (IX.25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

    Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati 

lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

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

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 
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7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat 

vagyonáról, a vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól 

szóló 22/1992. (X.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 

8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 20/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

9. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 10/2002. (VII.5.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

10. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermek-

védelmi feladatai ellátásáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Oláh Márta Gondozási Központ vezetője 

 Benecz Rita szociális és egészségügyi 

osztályvezető 

 

11. Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról 

Előadó: Dr. Töreki Sándor r. alezredes, kapitányságvezető 

 

12. Vegyes ügyek 

 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Átadja a testület tagjainak és a jelenlévőknek a Református Egyházközség meghívását az 

Immánuel közösségi ház felszentelése alkalmából 2010. május 8-án 17,00 órakor tartandó 

Istentiszteletre és az azt követő szeretetvendégségre. 

 

Napirend előtti hozzászólásában elmondja, többen is megkeresték azzal kapcsolatban, hogy az 

elmúlt két hétben a közlekedésben fennakadást okoztak a 8303. számú összekötő úton folyó 

munkálatok. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az említett útszakasz nem a város, hanem a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. fenntartásában van. Az ott tervezett munkálatokról, a munka 

megkezdéséről délelőtt 10 órakor tájékoztatták, a kivitelezésnek aznap délben nekiálltak, így 

intézkedésre nem volt lehetősége. A Nonprofit Zrt-től kapott információk szerint a további 

munkálatokat a ballagás napjára tervezték, ezt sikerült megakadályoznia. A Nonprofit Zrt. 
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nevében elnézést kér az ebből fakadó kellemetlenségekért és a forgalomban okozott 

fennakadásokért. Emlékezteti a jelenlévőket, hogy évekkel ezelőtt a húsvéti ünnepek előtt 

bontotta fel ezt az útszakaszt és hagyta félkész állapotban az út kezelője. 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

1. Személyi ügyek 

Egyesített Szociális Intézmény vezetői állására érkezett pályázatok 

elbírálása 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Simon Margit és Szalainé Tihanyi Andrea pályázó. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság külső szakemberekkel kiegészülve Szakértő 

Bizottságként Szalainé Tihanyi Andreát 9 igen szavazattal alkalmasnak tartja, Simon Margitot 

8 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem tartja alkalmasnak az intézményvezetői állás 

betöltésére. 

 

Elmondja, hogy Simon Margit és Szalainé Tihanyi Andrea pályázó szóbeli nyilatkozatukban 

hozzájárultak pályázatuk nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 

 

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

részt a napirend tárgyalásában és a szavazásban. 

 

Megkérdezi Simon Margit pályázót, hogy szeretné-e szóban kiegészíteni a pályázatában 

leírtakat? 

 

Simon Margit pályázó 

Véleménye szerint rendelkezik a vezetői állás betöltéséhez előírt képesítéssel, a Szakértői 

Bizottság azonban hiányolta a pályázatban előírt 5 éves vezetői tapasztalatot. Hozzáteszi, 

természetesen elfogadja a Bizottság döntését. 

 

Dr. Németh Márta képviselő 

Megkérdezi, hogy a pályázat megírása előtt járt-e az Egyesített Szociális Intézményben? 

 

Simon Margit pályázó 

Elmondja, hogy Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető – mint a pályázati 

kiírásban megjelölt kontaktszemély -, teljes körű tájékoztatást adott a számára az integrált 

intézmény gazdasági és szervezeti felépítéséről. A kapott anyagokból részletesen fel tudta 

mérni az intézményben folytatott deklarációkat és irányelveket, amelyeket összehasonlított a 

környékben működő integrált szociális intézményekével. Véleménye szerint felkészülten 

érkezett a bizottsági meghallgatásra. 

 

Dr. Németh Márta képviselő 

Megkérdezi, a bizottság ülésén merültek-e fel kifogások a pályázattal kapcsolatban? 
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Simon Margit pályázó 

A pályázatát módszertani útmutató alapján készítette el. Hozzáteszi, nem érzi magát 

vesztesnek, hiszen az első ilyen jellegű pályázatát nyújtotta be. Bízik benne, hogy az itt 

szerzett tapasztalatok hozzájárulnak majd egy későbbi pályázatának sikeréhez. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkéri a pályázót, annak ellenére, hogy nem rendelkezik vezetői tapasztalattal, soroljon fel 

három tulajdonságot, amivel egy jó vezetőnek rendelkeznie kell. 

 

Simon Margit pályázó 

Egy jó vezető tulajdonságai közé sorolja a stratégiai gondolkodást, a szolgáltatásban részt 

vevők érdekeinek maximális képviseletét, valamint a munka szeretetét. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi Szalainé Tihanyi Andrea pályázót, hogy szeretné-e szóban kiegészíteni a 

leírtakat? Hozzáteszi, az előző pályázatnál lényegesen összetettebb pályázatról van szó. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea pályázó 

A pályázat szóbeli kiegészítéseként elmondja, a munkakör megpályázásához maximális 

támogatást kapott a munkatársaitól és családjától, önmagában pedig kellő szakmai 

elhivatottságot és kihívást érzett. Az intézményben töltött 24 év alatt megismerte az 

intézmény által nyújtott szolgáltatásokat, az épületeket és a dolgozókat. Véleménye szerint a 

közel 10 éves vezetői gyakorlata és az intézményben eltöltött idő alapján másképpen vezetné 

az intézményt, mint egy külsős pályázó. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi a pályázótól, hogy tervez-e a dolgozók körében a burnout szindrómával 

kapcsolatos felmérést, továbbá az ebben a szindrómában szenvedő dolgozót bevonja-e a 

betegség felismerésekor egy szupervíziós eljárásba? Tervezi-e a dolgozói elégedettség 

felmérését? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkéri a képviselő asszonyt, hogy írja körül a burnout szindrómát. 

 

Szirbek Rita képviselő 

A burnout – magyarul kiégés – szindróma az emberekkel hivatásszerűen segítő kapcsolatban 

álló dolgozókat érinti, pl. pedagógusokat, egészségügyi és szociális szférában dolgozókat. Az 

érintettek a munkájuk során őket ért behatásokat nem tudják megfelelően kezelni és ebből 

kifolyólag frusztrálódnak. 

 

Dr. Németh Márta képviselő 

Elmondja, az intézményben eltöltött hosszú idő egyaránt előnyt és hátrányt is jelenthet a 

pályázó számára. Megkérdezi, hogy vezetőként mit tartana meg az intézmény vezetésének 

jelenlegi irányából és struktúrájából, és mi az, amin változtatni szeretne? 

A pályázatban kevés szerepet kap a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, ami valószínűleg 

abból fakad, hogy régóta egy másik területen dolgozik a pályázó. Ezzel kapcsolatban kérdezi, 

milyen munkát valósítana meg a családsegítéssel kapcsolatos területen, továbbá véleménye 

szerint megfér-e ez a terület az intézmény keretein belül? 

Milyen tapasztalatokat szerzett a kampeni szakmai tanulmányi úton, amelyeket 

bevezethetőnek tart az intézményben? 
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Dr. Péntek Árpád képviselő 

A szakmai elképzelések között szerepel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kibővítése. 

Megkérdezi, hogy a csökkent támogatások ellenére milyen forrásokból kívánja ezt 

megvalósítani? 

 

Szalainé Tihanyi Andrea pályázó 

A pályázatában is szerepel, hogy kiemelten fontosnak tartja a dolgozók továbbképzését, 

különösen a szupervíziós és a „kiégés” szindróma elleni tréningeket. Az egészségügyben - 

különösen a szociális szférában - dolgozókat valóban halmozottan fenyegeti a kiégés 

folyamata. Az intézménybe bekerülő négy órán túli gondozási szükséglettel rendelkező idősek 

rossz egészségi és mentális állapotban vannak. A 15 fős demens csoport mellett a bentlakásos 

és átmeneti otthonokban további 20 fő küzd közepes, illetve súlyos demenciális tünetekkel. 

Korábban már szóba került egy felmérés elvégzése a dolgozók között, mivel az ápolónők 

munkája megterhelő lelkileg és idegileg is. Munkája során eddig is és a későbbiekben is 

fontosnak tartja a dolgozók továbbképzését. A tapasztalatok szerint a dolgozók szívesen 

vesznek részt a tréningeken. Eddig kizárólag az ellátottak és azok családtagjai között végeztek 

elégedettségi felméréseket, a közeljövőben elképzelhetőnek tartja a dolgozók körében történő 

elégedettségi felmérést is. 

Az intézmény eddigi működésével kapcsolatban elmondja, minden területen magasan 

kvalifikált vezetők állnak, rájuk támaszkodva tudja elképzelni az intézmény irányítását.  

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2008 augusztusában került az intézményhez, ez a 

terület valóban ismeretlen még számára. Az ott dolgozó szakemberek és vezetők munkájára 

támaszkodva kívánja megismerni ezt a területet. 

Az intézményben bevezetendő új irányokkal kapcsolatban elmondja, először szeretné átlátni 

az intézmény minden területét, majd– a 24 év alatt szerzett tapasztalatokat felhasználva – a 

szakmai vezetőkre támaszkodva jelölné ki a változtatás irányát. Hozzáfűzi, természetesen 

vannak elképzelései a jövőt illetően, ezekről egyelőre nem kíván nyilatkozni. 

Kampenben más szemléletű ellátás folyik az Egyesített Szociális Intézményben működő 

ellátórendszerhez képest, ahol a különböző ellátó részlegek szoros kapcsolatban vannak 

egymással. Pápán egy intézmény keretein belül látják el a demenciában szenvedő és a 

hagyományos ellátásban részesülő időseket, a fogyatékkal élőket, a hajléktalanokat és az 

idősek klubjába járó embereket. Az integrált intézmény által a különböző csoportok 

folyamatos kapcsolatban vannak egymással. Véleménye szerint a magyarországi 

ellátórendszer jóval humánusabb. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bővítése a távolabbi céljai között szerepel, jelenleg 220 

készülék működtetése engedélyezett. A bővítés az igények felmérése után jöhetne szóba, 

természetesen az anyagi források rendelkezésre állása esetén. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Fent felsorolt vezetői tulajdonságokhoz hozzáfűzi, az alázat valóban fontos, hiszen Szent 

Erzsébet szerint minden gondozottban a szenvedő Krisztust kell meglátni. A vezetői attitűdök 

között azonban a határozottságot emelné ki. 
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Szirbek Rita képviselő 

Simon Margit pályázónak sok sikert kíván a későbbiek folyamán. Véleménye szerint a vezetői 

tapasztalat hiánya nem jelenti az alkalmatlanságát. A bizottsági meghallgatáson kiderült 

számára, hogy a pályázó minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amivel egy jó vezetőnek 

rendelkeznie kell, azonban az Egyesített Szociális Intézmény vezetése túl nagy feladat lett 

volna a számára. Célszerű lenne egy kisebb intézmény vezetését megpályáznia, a Külsővati 

Idősek Otthona és Módszertani Intézmény vezetője szerint a megyében több ilyen lehetőség is 

adódhat. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Elmondja, az intézmény falai között eltöltött hosszú idő még nem garantálja a sikert az 

intézmény vezetésében, fontos, hogy milyen embernek ismerik a pályázót az intézmény 

dolgozói. Szalainé Tihanyi Andreával kapcsolatban eddig kizárólag pozitív visszajelzésekről 

tud. 

A „Generációk együtt, egymásért” rendezvény keretében kiválóan működtek együtt a Tarczy 

Lajos Általános Iskola vezetői, tanárai és diákjai a Vörösmarty úti Otthonház dolgozóival. A 

pályázó egész munkásságát áthatja a lakók és a dolgozók életminőségének javítására való 

törekvés. 

 

Dr. Németh Márta képviselő 

A pályázati kiírást követően két, egymástól teljesen eltérő pályázat került a Képviselőtestület 

elé. Simon Margit pályázatából kiderült, hogy a pályázó nem ismeri az intézményt, Szalainé 

Tihanyi Andrea pályázata ezzel ellentétben kifejezetten az intézményről szól. A kérdése arra 

irányult, hogy az intézmény kiváló ismeretén kívül milyen elképzelései vannak a jövőt 

illetően, milyen irányvonalat szeretne követni az intézmény vezetésében, azonban erre nem 

kapott választ. Az intézmény fenntartója részéről reális elvárás, hogy az új vezető kinevezése 

után új szellemben, új kezdeményezésekkel is irányítsa az intézményt. A pályázó szóbeli 

kiegészítésében arra utalt, hogy a régi vezetés irányvonalát folytatná kinevezése esetén. 

Hozzáteszi, ez természetesen nem probléma, azonban hiányolja a bátrabb, konkrétabb, egyéni 

elképzeléseket. Megválasztása esetén kéri a pályázót, hogy a családsegítő és gyermekjóléti 

szolgáltatatás területét is kezelje kiemelten, hiszen egy intézményvezetőnek minden területet 

kézben kell tartania. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri testület állásfoglalását a határozati javaslat A) változatában foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 15 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett 

nem támogatta  Simon Margit pályázó kinevezését. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat B) változatában foglaltakról. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

52/2010. (V.06.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi 

LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének b) pontjában biztosított 

jogkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
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gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 

alapján Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális 

Intézménye intézményvezetőjévé 2010. november 15-étől – 

határozatlan időre – Szalainé Tihanyi Andreát kinevezi, 

figyelembe véve a bizottság véleményét is. 

 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2. I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2009. évi 

költségvetése végrehajtásáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 

 

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

szerint, valamint Borsodiné Kisfaludy Katalin könyvvizsgáló, Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna 

költségvetési csoportvezető és Szekeresné Markolt Zita adócsoport vezető. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

A rendelet-tervezetet a Vállalkozási és Gazdasági Bizottság, a Településfejlesztési és Ellátási 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja, az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 7 igen 

szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 

egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, 2009-ben a gazdasági válság és a központi 

támogatások csökkenése – beleértve az Országos Egészségpénztár finanszírozását is – által 

okozott nehezebb gazdasági körülmények ellenére sikerült megtartani az önkormányzat 

pénzügyi egyensúlyát. A költségvetés év közben történt módosításával biztosították az év 

során adódott többletfeladatok finanszírozását. A költségvetés végrehajtásából megállapítható, 

hogy az intézmények a dologi kiadások, valamint a személyi juttatások és járulékai területén 

továbbra is takarékos költségvetési gazdálkodást folytattak, a létszámgazdálkodás adatai is ezt 

támasztják alá. A fejlesztési célú feladatok a szerződéseknek megfelelően alakultak, a 

végrehajtásukhoz jelentős pályázati pénzösszeget nyert az önkormányzat. Kéri a 

Képviselőtestületet, hogy a bizottsági véleményeket is figyelembe véve támogassa az 

előterjesztést. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett 

megalkotja az alábbi rendeletet: 

 

5/2010. (V. 06.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról 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 

 

 

II. A 2009. évi ellenőrzések tapasztalatai 

 Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az érintett intézmények vezetői, valamint Borisz Terézia 

belső ellenőr. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

53/2010. (V.06.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2009. évi 

ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Visszatérve a 42/I. sorszámú előterjesztéshez, kéri a testület állásfoglalását a határozati 

javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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54/2010. (V.06.) határozat 

1./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített beszámolóját a 8. 

sz. melléklet szerint jóváhagyja, a könyvvizsgálói jelentést 

tudomásul veszi. 

 

2./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2009. 

évi pénzmaradványt a 7, 7/a, 7/b, 7/c. sz. mellékletek szerint 

elfogadja, utasítja a polgármestert, hogy a 2010. évi 

költségvetési rendelet módosítását a pót-előirányzati 

kérelmekkel együtt terjessze a Képviselőtestület elé 

jóváhagyásra. 

 

Határidő:     2010. július 10. 

Felelős:        Dr. Kovács Zoltán polgármester 

          Menyhárt László osztályvezető 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a városnév használatáról szóló 5/1992. 

(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. A rendelet-tervezet 1. § -ában az „egyházak helyi szervezetei és 

intézményei” szövegrész „egyházak helyi szervezeteire és intézményeire” szövegrészre 

módosul. A módosítás eredeti előterjesztésnek tekintendő. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

A rendelet módosításával azoknak a körét bővítik, akik a Pápa városnevet engedély nélkül 

használhatják. Megkérdezi, előfordult-e, hogy egy kérelmező nem kapott engedélyt a város 

nevének használatára, továbbá a gyakorlat szerint milyen ellenérték fejében történik az 

engedélyezés? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A kérdésre válaszolva elmondja, nem került sor névhasználattal kapcsolatos kérelem 

elutasítására. A névhasználatért kért ellenérték általában 3000- 25.000,- Ft között mozog. 

Jelenleg több kérelem engedélyezése is folyamatban van. 

A rendelet módosítását a gyakorlati alkalmazás tette szükségessé, mivel indokoltnak tartja, 

hogy az önkormányzat intézményeinek, az általa alapított cégeknek és a helyben többnyire 

karitatív tevékenységet végző egyházaknak ne kelljen engedélyt kérniük.  

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további 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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6/2010. (V. 06.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a városnév 

használatáról szóló 5/1992. (III.17.) önkormányzati 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 …/2010. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat jelképeiről és a jelképek 

használatáról szóló     5/1994. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a rendelet-tervezetet 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: 

 

7/2010. (V. 06.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról szóló 

5/1994. (III.1.) önkormányzati 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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5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a 

fizetendő térítési díjak megállapításáról  szóló 12/2008. (IX.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Csőréné Pőr Eszter intézményvezető. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi és az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

A napirenddel kapcsolatban megjegyzi, a rendeletben szereplő térítési díjak csak kis 

mértékben emelkednek, illetve vannak olyan területek – a hajléktalan és a fogyatékos 

személyek nappali intézetében, valamint a gyermekétkeztetés területén -, ahol egyáltalán nem 

kerül sor díjemelésre. A rendeletalkotók szociális érzékenységét tükrözi az is, hogy a 

méltányossági táblák továbbra is érvényesek. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, további 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: 
 

8/2010. (V.06.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa 

városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő 

térítési díjak megállapításáról szóló 12/2008. (IX.25.) 

önkormányzati 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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6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 49/1993. (XII.21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag 

megtárgyalásra, az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 

megalkotja az alábbi rendeletet: 

 

9/2010. (V. 06.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 49/1993. (XII.21.) önkormányzati 

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 

 

 

 

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról, a 

vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól szóló 22/1992. (X.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi 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. 
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A Képviselőtestület 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 

megalkotja az alábbi rendeletet: 

 

10/2010. (V. 06.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

Önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés és hasznosítás 

szabályairól szóló 22/1992. (X.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló, fenti számú rendeletét az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 20/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. 

Hozzáfűzi, hogy a rendelet módosításával a Képviselőtestület munkája egyszerűsödik. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett 

megalkotja az alábbi rendeletet: 

 

11/2010. (V. 06.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

20/1995. (IV.27.) önkormányzati 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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9. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

10/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Grőber Attila képviselő 

Véleménye szerint a rendelet-tervezet indokolásában az „illetve” szó helyett a „de” kötőszót 

kellett volna alkalmazni. A mondat a jelenlegi formájában nem értelmes. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, az indokolás a törvény szövegét tartalmazza. Kéri a rendelet előkészítőit, hogy a 

törvényből beemelt szövegrészeket félkövér formázással jelöljék az indokolásban is. 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Felolvassa a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. §-ban foglaltakat, 

mely szerint a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi 

engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt 

szennyvíztározót is, alkalmaz. 

 

Dr. Kontrát Károly képviselő 

Megkérdezi, hogy a törvényben szereplő egyedi zárt szennyvíztározónak milyen kritériumai 

vannak, ellenőrzi-e a hatóság, hogy az valóban megfelel-e az előírásoknak? 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Pápa város jegyzője a helyi vízgazdálkodási és környezetvédelmi jogkörénél fogva 

ellenőrizheti a szennyvíz megfelelő kezelését. 

 

Dr. Kontrát Károly képviselő 

Megkérdezi, hogy minden esetben megtörténik-e az ellenőrzés, vagy csak bejelentés esetén 

mennek ki a helyszínre? 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

Az ellenőrzés bejelentés alapján történik, alapjában véve minden állampolgárról azt 

feltételezik, hogy a jogszabályoknak megfelelően jár el. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi Németh Tamás osztályvezetőtől, a képviselő szomszédjánál – aki zárt 

szennyvíztározót alkalmaz – hányszor történt ellenőrzés? 

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, többször is folytattak helyszíni ellenőrzést. 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi dr. Kontrát Károly képviselőt, hogy bejelentéssel él-e a jegyző felé fent 

említettekkel kapcsolatban? 

 

Dr. Kontrát Károly képviselő 

Kérdése kizárólag a tájékozódást szolgálta. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkéri Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzőt, hogy szélesebb körben végezzenek ellenőrzést az 

egyedi zárt szennyvíztározók körében, ne csak bejelentés esetén történjen vizsgálat. 

A napirend kiegészítéseként elmondja, a tanácsrendszerben a Tapolca medrében elhelyezett, a 

csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatornarendszerbe időnként szennyvizet is belevezetnek. 

Megkéri a Pápai Vízmű Zrt-t, mint kezelő szervet és a polgármesteri hivatal munkatársait 

ennek tisztázására. Nyáron a szennyvíz miatt terjengő szagok kellemetlenül érintik a 

Várkertben kerékpározókat, sportolókat, és a turistákat.  

Javasolja, hogy a régi építésű ingatlanok esetében – különösen az Öreghegy területén, mivel 

közel vannak a vízbázishoz – vizsgálják meg a szennyvíz megfelelő kezelését. Több helyen is 

előfordul, hogy régi kutakat használnak derítőnek, amely nem felel meg a törvényi 

előírásoknak. 

További problémaként említi meg, hogy a Tapolcafői vízbázisból percenként 100 liter víz jön 

felszínre, amelyet a Tapolca régi medrének betemetése miatt nem tudnak megfelelően 

elvezetni. A nagy vízhozam miatt Tapolcafőn tavak keletkeztek, és több 

ingatlantulajdonosnak okozott már a megnövekedett vízhozam problémát. A városi 

vízfelhasználásba be nem kerülő vizet a Horgas-ér felé próbálják meg elvezetni. 

 

Dr. Kontrát Károly képviselő 

Elmondja, a Tókert és a Felsőváros csatornázását - beleértve Tapolcafőt, Borsosgyőrt és 

Kéttornyúlakot - az 1993-ban elnyert támogatásból valósították meg. Az egészséges 

életfeltételek kialakításához komoly összeggel járult hozzá a város, az állam és a lakók is. 

Személyeskedésektől mentesen elmondja, jogosan várhatják el a csatornahálózatba 

bekapcsolódott lakók a szolgáltatásból kimaradóktól az előírások betartását, ezért kéri ennek 

fokozottabb ellenőrzését. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Elmondja, hogy ameddig a központi jogszabályok kiépített csatorna mellett is lehetőséget 

biztosítanak derítő használatára és talajterhelési díj fizetésére, jogilag nem kötelezhetik a 

lakókat a szennyvízcsatornára való csatlakozásra. Megjegyzi, hogy dr. Kontrát Károly 

képviselő szomszédjában lakó állampolgár esetében legalább kétszer ellenőrizték a 

törvényben foglaltak betartását. Fontosnak tartja az egészséges életfeltételek biztosítását, a 

város bizonyos területeit rendszeresen ellenőrzik. Természetesen a jövőben megpróbálják 

kiemelten kezelni a kért ellenőrzéseket. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A környezetvédelem szempontjából fontosnak tartja az ilyen jellegű problémák 

megtárgyalását. Szívesen fogadja a képviselők észrevételeit, hogy a város mely területein 

vannak olyan körülmények, amelyek veszélyeztetik az egészséges életfeltételeket.  

  

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

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

12/2010. (V. 06.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 10/2002. (VII.5.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló, fenti számú rendeletét az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

10. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 

ellátásáról 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

          Oláh Márta Gondozási Központ vezetője 

    Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

 

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

vezetője, Oláh Márta, a Gondozási Központ vezetője, Nagyné Holczinger Csilla, a 

Gyámhivatal vezetője. 

 

A napirend tárgyalásáról dr. Kontrát Károly, Gőgös Zoltán, Harangozó Zsigmond és dr. 

Hermann István távozott, jelen van 17 fő képviselő. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Tanácsadó Testület egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

A beszámolóban található a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat forgalmi adatokat 

összesítő táblázata, amely szerint a szolgáltatást 2008-ban 1377 fő, 2009-ben– az intézmény 

integrálása után – 3301 fő vette igénybe, az új ügyfelek száma 1990 fő; az esetkezelések 3771 

alkalomról 7142 alkalomra emelkedtek. Megkérdezi, hogy minek köszönhető a szolgáltatást 

igénybe vevők és az esetek számának ilyen mértékű növekedése? 

 

Oláh Márta, Gondozási Központ vezetője 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Egyesített Szociális Intézménybe 2008. augusztus 

1-jén történő integrálásába szakmai és költségtakarékossági okok is közrejátszottak. A 

szolgáltatást igénybe vevők számának növekedését a munkanélküliség, az elszegényedés 

növekedése, a segélyben részesülők körében a kapcsolattartás kötelezővé tétele is indukálta. 

Az észlelő és jelzőrendszer működésének köszönhetően az oktatási és egészségügyi 

intézmények a gyermekjólét és családsegítés esetében is komolyan számítanak a munkájukra. 

Bízik abban, hogy a szolgáltatást igénybe vevők számának emelkedéshez a munkatársai által 

végzett kiváló szakmai munka is nagymértékben hozzájárult. 
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Dr. Németh Márta képviselő 

A beszámoló tartalmazza, hogy a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 

Szociális és Gyámhivatal Veszprém megyei Területi Kirendeltsége 2009. május 18-án, Pápa 

Város Önkormányzatának Jegyzője pedig 2009. december 21-én tartott az intézménynél 

szakmai ellenőrzést, amely alapján ajánlásokat tettek a családsegítők létszámának növelésére. 

Megkérdezi, hogy az ajánlások hatására történt-e változás az intézményben? 

További kérdése, hogy milyen kapcsolatban van az intézmény a város oktatási 

intézményeivel, indokolt esetben időben igénybe veszik-e a családsegítő szolgáltatást? 

Az elmúlt évben mennyi gyermeket helyeztek el nevelőszülőknél vagy lakásotthonokban, 

továbbá mik a tapasztalatok a nevelőszülői hálózattal és a lakásotthoni elhelyezéssel 

kapcsolatban, hol biztosított jobban a gyermekek egészséges fejlődése és biztonsága? 

Megkérdezi, hogy minden esetben történik-e átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel, 

előfordulhat-e olyan, amikor egy gyermek már túl későn kerül a szakemberekhez? 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Kérdése, hogy a nagy esetszámra tekintettel van-e elegendő munkatárs a feladat ellátásához? 

Milyen eredménye van a munkanélküliek beilleszkedését segítő programoknak? Megkérdezi, 

hogy mit jelent az előterjesztésben szereplő megállapítás, hogy a jelzőrendszer 

működtetésével kapcsolatosan a háziorvosok esetében a visszaküldési statisztikát javítani 

kell? 

 

Oláh Márta, Gondozási Központ vezetője 

A kérdésekre válaszolva elmondja, minden esetben megpróbálják maximálisan figyelembe 

venni a szakmai ellenőrzések tapasztalatait. A megnövekedett munkát egyelőre a jelenlegi 

létszámmal próbálják meg ellátni, bizonyos időközönként közcélú foglalkoztatottakat 

alkalmaznak. 

A jelzőrendszeri tagok munkája a városban kiemelkedő, amelyet a módszertani szakreferens 

is megerősített. A tagok által készített éves beszámolók a gyermekvédelmi beszámoló alapját 

képezik. A tagok és az intézmény közötti együttműködés jónak mondható, a kivételt képező 

három gyermekorvossal személyesen vették fel a kapcsolatot az együttműködés javítása 

érdekében. A jelzőrendszeri tagok munkájának fontosságát hat alkalommal is hangsúlyozták a 

Gyermekvédelmi Kerekasztal üléseinek keretében, ahol a gyámhivatal vezetője és a 

módszertani szakreferens is tartott ezzel kapcsolatban felkészítést. 

A munkanélküliek beilleszkedését segítő programnak köszönhetően 80 főből 18 főt sikerült 

visszaintegrálni a munka világába. A program elsődleges célja, - amely az 55 év feletti 

munkanélküliek számára kötelező – a munkanélküliségből adódó hátrányok elviselésének 

megkönnyítése, a beilleszkedés segítése. A kigondozásban egyaránt szerepel a munkába 

léptetés, nyugdíjaztatás, és az ápolási segélyben részesítés. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri az illetékeseket, hogy jobban koordinálják az intézményekben dolgozó ifjúságvédelmi 

felelősök munkáját, beleértve az esetészlelő lapokat. Célszerűnek tartaná területi felelősök 

kijelölését, akik így jobban megismerhetik a körülményeket, a családban felmerülő 

problémákat és a napi kapcsolat is rendszeresebbé és sokrétűbbé válhatna. 
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Dr. Németh Márta képviselő 

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal Veszprém 

megyei Területi Kirendeltségének vizsgálata javasolta a jogi és a pszichológiai tanácsadás 

rendeletben előírt óraszámban történő biztosítását, valamint a családgondozók számára 

mobiltelefon biztosítását. Kérdése, ezek megvalósultak-e? 

 

Oláh Márta, Gondozási Központ vezetője 

A jogi és pszichológiai tanácsadást három pszichológus és egy jogász biztosítja a rendeletben 

előírtaknak megfelelően, a családgondozók részére pedig biztosították a mobiltelefonokat. 

 

Nagyné Holczinger Csilla gyámhivatal-vezető 

Dr. Németh Márta képviselő kérdésére válaszolva elmondja, a tavalyi évben a gyámhivatal 19 

főt vett átmeneti nevelésbe. A törvény szelleméből adódóan a gyermekeket elsősorban 

nevelőszülőnél próbálják meg elhelyezni, ezt követi a gyermekotthonban vagy más 

bentlakásos intézményben történő elhelyezés. 2009-ben a gyermekek 70 %-át sikerült 

nevelőszülőknél elhelyezni, a fennmaradó 30 %-ban a gyermekek többnyire olyan súlyos 

deviáns magatartást produkáltak, amelyet a nevelőszülők nem tudtak volna kezelni. A 

nevelőszülői hálózat - amely a Veszprém megyei Gyermekvédelmi Központ által fenntartott 

hálózat - és a Gyámhivatal között jó az együttműködés. Megjegyzi, a területen kívüli 

nevelőszülői hálózatban történő elhelyezés jelenleg nincsen napirenden. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, ismeri az ellenőrzési jegyzőkönyvek tartalmát. Személyes konzultációjuk 

alkalmával Ariné dr. Málik Éva, a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 

Szociális és Gyámhivatal Veszprémi Kirendeltségének vezetője olyan igényeket fogalmazott 

meg, hogy a családgondozók részére külön gépjárművet biztosítson az önkormányzat – 

lehetőleg kettőt -, amelyeket a jelenlegi gazdasági körülmények között nem tudnak 

megvalósítani. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Megköszöni, hogy a megyei ellenőrzést követően azonnal foganatosították a szakmai 

javaslatokat, beleértve ebbe az 1 fő családgondozó felvételét, mobiltelefonok biztosítását, a 

jogi és pszichológiai tanácsadás bővítését. Véleménye szerint minden gyermeket azonnal ki 

kell emelni a rá veszélyes környezetből.  

Az előterjesztésben foglaltak szerint Pápa város jegyzője 2008. július 3-ától óvodáztatási 

támogatásban részesítheti annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermeknek a szülőjét, aki gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról. Az 

önkormányzat 2009-ben 26 főt részesített óvodáztatási támogatásban. A Pápa Városi Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat vezetőjét kéri, próbálja meg ösztönözni a roma lakosságot arra, 

hogy gyermekeiket járassák az óvodába, hiszen így könnyebb lesz a gyermekek iskolába való 

beilleszkedése is. A védőnőkkel is célszerű lenne felvenni a kapcsolatot ennek elősegítésére. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 17 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

55/2010. (V.06.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadja. 

 

 

Jelentés a képviselőtestület ülésein hozott lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

56/2010. (V.06.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 133/2009. 

(XI.26.) határozat, a 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48/2010. 

(III.4.) határozatok végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 

 

A testület tárgyalására dr. Kontrát Károly képviselő visszaérkezett, jelen van 18 fő képviselő. 

 

 

12. Vegyes ügyek 

 

a)  Esterházy kastélyban lévő múzeumi terek rekonstrukcióját szolgáló projekt 

10 éves fenntartásával kapcsolatos döntés 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 18 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

57/2010. (V.06.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

kötelezettséget vállal arra, hogy az Európai Gazdasági Térség 

(EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási 

Mechanizmusok keretében megvalósuló, az Esterházy 

kastélyban lévő múzeumi terek rekonstrukcióját szolgáló projekt 

befejezését követően 10 éven keresztül az éves költségvetésében 

legalább 2.323.000,- Ft összeget biztosít a projekt fenntartására.  

 

Utasítja, a polgármestert, az aktuális éves költségvetések 

tervezésekor e kötelezettségvállalás figyelembe vételére. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

      Németh Tamás műszaki osztályvezető 

      Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 

 

b)  Pápai Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának hatályon kívül 

helyezése és a társulási megállapodás módosítása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést 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, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

58/2010. (V.06.) határozat 

I. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. 

évi CXXXV. törvény módosítása következtében 2010.     január 

1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi a Pápai Szakképzés-

szervezési Társulás 103/2009. (IX.10.) határozattal jóváhagyott 

alapító okiratát. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:     Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző  
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II. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésével a Pápai 

Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról kötött 

megállapodást az alábbiak szerint módosítja:  

 

a.) 1. A Társulás neve, székhelye pontját kiegészíti: 

 „Rövidített neve: Pápai SZASZET”   

 

 

b.) 6. A Társulás jogállása, gazdálkodásának jellemzői: 

pontjában szereplő „A Társulás jogi személy, amely a 

Társulás tagjai által külön-külön jóváhagyott és a társulási 

megállapodáshoz csatolt alapító okirattal jön létre.” 

szövegrészt „A Társulás jogi személy, amely a Társulás 

tagjai által külön-külön jóváhagyott társulási 

megállapodással jön létre.” szövegre módosítja, továbbá 

„részben önállóan működő, az előirányzatai felett teljes 

jogkörrel rendelkező költségvetési szerv” szövegrészt 

hatályon kívül helyezi, valamint az alábbiakkal egészíti ki: 

 

„Alaptevékenysége: 

a. A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által megadott 

szakképzési irányok és arányok alapján a társulás tagjai által 

fenntartott szakképző intézményekben a beiskolázás 

megszervezése, a döntések végrehajtásának ellenőrzése, az 

egyes intézmények fő képzési profiljának meghatározása; 

b. a szakképzési fejlesztési támogatások felhasználásának 

tervezése, pályázatokon való részvétel; 

c. „Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és 

infrastrukturális feltételeinek javítása” című pályázat 

intézkedéseinek megvalósítása; 

d. pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási 

rendszer megteremtése; 

e. a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzése 

szervezése; 

f. modularizált oktatás, szakképzés, átképzés és továbbképzés 

szervezése, feltételeinek megteremtése; 

g. korszerű gyakorlati képzés megteremtése a központi 

képzőhelyen kialakított csúcstechnológiai beruházással; 

h. a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők számára speciális 

oktatási-képzési módszerek biztosítása; 

i. felnőttképzés, átképzés, élethosszig tartó tanulás feltételeinek 

megteremtése; 

j. speciális és távoktatási továbbképzési rendszer beindítása, 

k. vizsgáztatási tevékenység koordinálása, 

l. tananyagfejlesztés, tanártovábbképzés megindítása a fenti 

feladatok szakszerű megvalósítása érdekében. 
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2010. január 1-től: 

Szakágazat száma, megnevezése: 841211 Oktatás igazgatása 

Alkalmazott szakfeladatok:  

682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 

társulások igazgatási tevékenysége 

853000-1 Középfokú oktatás intézményeinek, 

programjainak komplex támogatása 

856000-1 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex 

támogatása 

 

Kiegészítő tevékenysége: 
Az alaptevékenység ellátásának feltételeként rendelkezésre álló s 

e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások 

fokozott kihasználását célzó szolgáltatások nyújtása térítés 

ellenében. 

 

682002-2  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841126-1  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 

 

Kisegítő és vállalkozási tevékenység köre és mértéke:  

A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem 

folytathat.” 

 

c.) 7. A Társulás irányító szervének neve, székhelye: 

elnevezést a „7. A Társulás  döntéshozó szervének neve, 

székhelye” elnevezésre módosítja.  

 

d.) 11. pontjának helyébe a következő 11. pont lép: 

„11. A Társulás felügyeleti szerve: A Társulás tagjai alapító 

jogkörükben jelen megállapodás határozattal történő 

jóváhagyásával egyidejűleg meghatározzák, hogy a Társulás 

költségvetésének felügyeletét a Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete látja el, ennek 

keretében jogosult a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli 

Regionális Igazgatóságánál történő törzskönyvi 

nyilvántartásba vétele érdekében intézkedni. A Társulás 

költségvetése Pápa Város Önkormányzata mindenkori 

költségvetési rendeletének részét képezi.” 

 

e.)13. A Társulás vagyona, költségek viselésének aránya és 

teljesítésének feltételei: pontjának első mondatában a 

„költségvetési szerv” szövegrész hatályát veszti, az ötödik 

mondatában szereplő „költségvetési szerv” szövegrész 

helyébe a „Társulás” szövegrész, a hetedik és nyolcadik 

mondat helyébe az alábbi szövegrész lép: „A Társulás tagjai 

által vállalt pénzügyi hozzájárulás, továbbá fejlesztés, 

beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem 

teljesítése esetén a székhely önkormányzat a fizetési határidőt 
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követő 15. naptól a fizetési kötelezettséget nem teljesítő 

önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott 

felhatalmazás alapján beszedési megbízás benyújtására 

jogosult. Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz 

eleget fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új 

székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal 

felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat 

ellen a korábbi székhely önkormányzat által a pénzforgalmi 

szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési 

megbízást nyújtson be.” 

 

f.)19. pontját hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi 

szövegrész lép: 

 „Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

megállapodás Veszprém Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének és Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének döntéseivel, az utolsó határozat-

hozatalt követően lép hatályba. A Társulás tagjai 

közgyűlésének, illetve képviselőtestületének határozatai a 

jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.” 

 

A társulási megállapodás szövege egyebekben változatlan. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

c)   Alapító okiratok módosítása (Pápa Város Önkormányzatának Egyesített 

Szociális Intézménye, Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, 

Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága, Pápa Város 

Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó 

Szervezete, Pápa Város Polgármesteri Hivatala, Weöres Sándor Általános Iskola, 

Városi Sportcsarnok, Városi Óvodák, Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium,  

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A Pénzügyi Bizottság Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési 

Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete és Pápa Város Polgármesteri Hivatala alapító 

okiratának módosítását egyhangúlag elfogadásra javasolja. Az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő és az Egyesített Szociális 

Intézmény alapító okiratát egyhangúlag elfogadásra javasolja. Az Oktatási, Kulturális és 

Vallási Bizottság a Városi Óvodák és a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

alapító okiratát egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Településfejlesztési és Ellátási Bizottság 

a Városgondnokság alapító okiratát egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

59/2010. (V.06.) határozat 

I. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

107/2009. (IX.10.) határozatának 2. pontjával jóváhagyott, 

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális 

Intézménye alapító okiratának módosítását az alábbiak 

szerint jóváhagyja: 

Az alaptevékenység körébe tartozó 2010. január 1-től 

alkalmazott szakfeladatok pontja az alábbi szakfeladatokkal 

egészül ki: 

„ 

- 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése  

- 841129-1  Önkormányzat és többcélú kistérségi 

társulás pénzügyi igazgatása 

- 860001-1 Humán-egészségügyi tevékenységek 

pénzügyi igazgatása  

önkormányzati költségvetési szervnél 

- 870001-1 Szociális, gyermekjóléti ellátások 

pénzügyi igazgatása önkormányzati  

költségvetési szervnél 

- 841401-1 Önkormányzatok közbeszerzési 

eljárásainak lebonyolításával  

összefüggő szolgáltatások 

- 889955-1 Politikai rehabilitációs ellátások” 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

83/2009. (VI.30.) határozatának I./7. pontjával jóváhagyott, 

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 

alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint 

jóváhagyja: 

 

Az intézmény kiegészítő tevékenysége szövegrész az alábbi 

szakfeladatokkal egészül ki: 

„ 

- 861001-2 Fekvőbetegek aktív ellátása 

- Belgyógyászati Mátrix Osztály 

 Belgyógyászati szakma 

 Gyermekgyógyászati szakma 

 

- Sebészeti Mátrix Osztály 

 Sebészeti szakma 

 Szülészet-nőgyógyászati szakma 

 Orr-fül-gégészeti szakma 
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 Szemészeti Szakma 

 Urológiai szakma 

- Intenzív Betegellátó Osztály 

- Sürgősségi Betegellátó Osztály 

 

- 861002-2 Fekvőbetegek krónikus ellátása 

   Krónikus Osztály 

- 861003-2 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 

   Belgyógyászati rehabilitációs osztály 

- 861004-2 Egészségügyi ápolás bentlakással 

Ápolási osztály 

- 862211-2 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

- 862213-2 Járóbetegek gyógyító gondozása 

- 862231-2 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

- 862240-2 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 

- 862303-2 Fogorvosi szakellátás 

- 869031-2 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

- 869032-2 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

- 869036-2 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 

- 869037-2 Fizikoterápiás szolgáltatás” 

 

Kisegítő és vállalkozási tevékenység köre és mértéke 

szövegrészből hatályát veszti a „kisegítő és” szövegrész, 

valamint az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint egészül 

ki: 

„Az intézmény kisegítő tevékenysége 

 

- 559099-3 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 

- 562917-3 Munkahelyi étkeztetés 

- 562920-3 Egyéb vendéglátás 

- 960100-3 Textil, szőrme mosása, tisztítása”  

  

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

83/2009. (VI.30.) határozatának I./19. pontjával 

jóváhagyott, Pápa Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága alapító okiratának módosítását az 

alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó 2010. január 1-től 

alkalmazott szakfeladatok szövegrész az alábbiak szerint 

egészül ki: 

„ 

- 412000-1 Lakó- és nem lakó épület építése 

- 422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közmű  

   építése 

- 429100-1 Vízi létesítmény építése 

- 429900-1 Egyéb m.n.s. építés 

- 431100-1 Bontás 

- 812900-1 Egyéb takarítás” 
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A Vállalkozási tevékenység köre és mértéke szövegrész a 

következők szerint egészül ki:  

„ 

-  412000-4            Lakó- és nem lakó épület építése” 

 

4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

83/2009. (VI.30.) határozatának I./16. pontjával 

jóváhagyott, Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és 

Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 

alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint 

jóváhagyja: 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó 2010. január 1-től 

alkalmazott szakfeladatok szövegrész az alábbiak szerint 

egészül ki: 

„ 

- 841409-1 Máshová nem sorolt pénzügyi igazgatási 

tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél” 

 

5. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

83/2009. (VI.30.) határozatának I./20. pontjával 

jóváhagyott, Pápa Város Polgármesteri Hivatala alapító 

okiratának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó 2010. január 1-től 

alkalmazott szakfeladatok szövegrész az alábbiak szerint 

egészül ki: 

„ 

- 681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

- 841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

- 890111-1 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, 

komplex tevékenységek és programok 

- 890121-1 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő 

programok, támogatások 

- 559016-1 Felsőoktatásban résztvevő hallgatók lakhatási 

támogatása 

- 841129-1 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás 

pénzügyi igazgatása” 

 

6. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

83/2009. (VI.30.) határozatának I./5. pontjával jóváhagyott, 

Weöres Sándor Általános Iskola alapító okiratának 

módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

A 7. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje 

pontjának negyedik, ötödik és hatodik mondatát hatályon 

kívül helyezi és helyébe az alábbi szövegrész lép: 
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„A költségvetési szerv vezetőjének neve: Horváth Attila 

A kinevezés időpontja: 2009.08.01.   82/2009. (VI.30.) 

határozat 

A kinevezés időtartama: 2009.08.01. – 2014.07.31.” 

 

7. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

83/2009. (VI.30.) határozatának I./18. pontjával 

jóváhagyott, Városi Sportcsarnok alapító okiratának 

módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

A 6. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje 

pontjának negyedik, ötödik és hatodik mondatát hatályon 

kívül helyezi és helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„A költségvetési szerv vezetőjének neve: Uhlár Tibor 

A kinevezés időpontja: 2009.10.01.   81/2009. (VI.30.) 

határozat 

A kinevezés időtartama: 2009.10.01. – 2014.09.30.” 

 

8. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

83/2009. (VI.30.) határozatának  I./1. pontjával jóváhagyott, 

Városi Óvodák alapító okiratának módosítását az alábbiak 

szerint jóváhagyja: 

 

A 4. Alaptevékenysége: szövegrész az alábbiak szerint 

egészül ki.  

„A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § -

ának 29. pontja alapján a sajátos nevelési igényű 

gyermekek – figyelembe véve a gyermek fogyatékosságát is - 

integrált nevelését abban tagóvodában biztosítja, ahol a 

személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.”,  

továbbá a 4. pont második mondata hatályát veszti és 

helyébe a „Sajátos nevelési igényű - középsúlyos értelmi, 

autista, mozgáskorlátozott, illetve halmozottan fogyatékos - 

gyermekek nappali ellátásának, különleges gondozásának 

biztosítása, a tankötelezettség, képzési kötelezettség 

teljesítésére történő felkészítése a Vajda P. ltp-i Óvoda 1 

csoportjában.” szövegrész lép. 

 

Az alaptevékenység körébe tartozó 2010. január 1-től 

alkalmazott szakfeladatok pontjában a: 

- 851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése, ellátása 

organikus okra visszavezethető szakfeladat a 

„nem organikus okra visszavezethető” szöveggel, 

továbbá a: 

- 856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, 

gyógytestnevelés szakfeladat a 

„szurdo-pedagógiai ellátás” szöveggel egészül ki. 
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A kiegészítő tevékenység az alábbi szakfeladattal egészül 

ki: 

„ 

- 855935-2 Szakmai továbbképzések” 

 

9. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

83/2009. (VI.30.) határozatának I./6. pontjával jóváhagyott, 

Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító 

okiratának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

A 4. pontban az Oktatható OKJ-s szakmák: A, 

Szakközépiskola az alábbiak szerint egészül ki: 

 

„ 

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus 

54 347 01 0010 54 04 Üzleti kommunikációs szak-

ügyintéző 

54 346 01 0010 54 03 Ügyintéző titkár 

52 342 01 0000 00 00 Marketing és reklámügyintéző” 

 

A 4. pontban az Oktatható OKJ-s szakmák: B, Szakiskola 

az alábbiak szerint egészül ki: 

„ 

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens” 

 

Utasítja a Jegyzőt, hogy az egységes szerkezetű alapító okiratok 

készítse el és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratokat a törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar 

Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságának 

küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

II. 

A Képviselőtestület utasítja az érintett költségvetési szervek 

vezetőit, hogy a módosított alapító okirat alapján a Szervezeti és 

Működési Szabályzat szükséges módosítását végezzék el, és az 

egységes szerkezetű Szabályzatot terjesszék Pápa Város 

Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 

elé jóváhagyásra.  

 

Határidő: benyújtásra:  2010. május 31. 

 jóváhagyásra: 2010. július 31. 

Felelős: Intézményvezetők 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke  
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d)  Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásán időszakos férőhely biztosítása 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Csőréné Pőr Eszter intézményvezető. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

60/2010. (V.06.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint 

Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállását működtető fenntartó, 

a közterületen, vagy lakhatásra alkalmatlan helységekben 

életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek ellátásának, a 

közvetlen életveszély elhárításának érdekében, három év 

időtartamra november 1-től április 30-ig terjedő téli időszakra a 

Pápa, Kisfaludy u. 16. szám alatti Szobabérlők Házában bérelt 

helyiségben 6 fő részére időszakos férőhelyet biztosít. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a működési engedély módosítása 

iránti kérelem benyújtásával kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

                 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

e)  Pályázat benyújtása az Önkormányzati Minisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz a Pápai Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltóság eszköz-feltételeinek javítása céljából  

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Németh Tamás tűzoltóparancsnok. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, a Tűzoltóságnak az előterjesztésben szereplő 

igényeken kívül több eszköz cseréjére is szüksége lenne, azonban azok beszerzéséhez 

szükséges pályázati önerőt jelenleg nem tudja biztosítani az önkormányzat. Tekintettel arra, 

hogy Pápán a templomokon kívül nem található négy emeletnél magasabb építmény, amelyek 

oltásához létrás tűzoltóautóra lenne szükség, így a vízszállító gépjármű beszerzésére 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

61/2010. (V.06.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az 

Önkormányzati Minisztérium Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatósághoz benyújtandó, a hivatásos önkormányzati 

tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltóságok valamint szakágazat 

képzési feladatait ellátó oktatási intézmény technikai eszköz-

feltételeinek javítására, gépjárművásárlásra irányuló pályázat 

benyújtásával, s ennek keretében 1db vízszállító gépjármű, 1 db 

kompresszor, 1 db feszítővágó, 1 db hőkamera, 25 öltözet 

védőruha, 30 db védősisak és 20 pár védőcsizma beszerzésével. 

 

A pályázat alapján elnyert és átvett eszközt készenlétben, a Pápa 

Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kezelésében tartja, 

bármely okból történő elidegenítés esetén  a pályázott eszköz 10 

éves koráig az OKF elővásárlási jogát biztosítja a további 

tűzoltósági használat érdekében. A visszavásárlási ár maximuma 

a befizetett önrész amortizációval csökkentett értéke. 

 

A pályázat alapján elnyert eszközre olyan mértékű biztosítást 

köt, mellyel annak esetleges pótlását biztosítani tudja, a 

fejlesztés érdekében átvett eszköz üzemeltetéséhez szükséges 

összes személyi és dologi költséget biztosítja, valamint a 

technikai fejlesztés megvalósítása során együttműködik a 

beruházás előkészítésére és bonyolítására kijelölt szervezetekkel 

a Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság keretein 

belül. 

 

Az önrészt a technikai fejlesztés megvalósításához biztosítja: 

a fejlesztéshez saját forrásként – annak felmerülésekor – 

költségvetése terhére legfeljebb 15 000,-EFt-ot, a Pápa Városi 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság saját bevétele terhére 

4370 EFt-ot biztosít. 
 

Pápa Város Önkormányzatának a támogatásból megvalósítandó 

cél kapcsán áfa-levonási joga nincs.  
 

A Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtásával kapcsolatos intézkedések és jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: 2010. május  11. (a pályázat benyújtására) 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

                Menyhárt László osztályvezető 

                Németh Tamás tű. alezredes tűzoltóparancsnok 
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f) Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Ellátási 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, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

62/2010. (V.06.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

közösségi közlekedés támogatásáról szóló 33/2010.(IV.16.) 

KHEM-ÖM együttes rendelet alapján a helyi közösségi 

közlekedés támogatási kérelmének benyújtását jóváhagyja. 

A helyi közösségi közlekedés működtetéséhez (folyamatos 

üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) 2009. 

évben nettó 33 316,-eFt saját forrásból származó vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatással hozzájárult, amelyet az 

önkormányzat 2009. évi költségvetésében a Polgármesteri 

Hivatal 6. cím 18. előirányzatcsoport tételén biztosított.  

A helyi közforgalmú közlekedést a Bakony Volán ZRt-vel a 

2004. évi XXXIII. tv. 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás 

útján kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2010. január 1-

jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a képviselőtestületi határozatnak 

megfelelően a szükséges intézkedést tegye meg. 

Határidő: 2010. június 15. (a kérelem benyújtására) 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

g)   Értékesítésre kijelölés (Széchenyi u. 17.) 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

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

határozatot hozta: 

63/2010. (V.06.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

 

a Pápa, Széchenyi u. 17. földszint 2. sz. alatti (pápai 

2939/A/2. hrsz.) önkormányzati lakást  

 

értékesítésre kijelöli. 

 

Utasítja a Jegyzőt, hogy a lakás értékesítéséről a többszörösen 

módosított 49/1993. (XII. 21.) rendelet 46. § (1) bekezdése 

alapján gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyző 

  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

  Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 

 

h) Emléktáblák elhelyezése a Hotel Griff épületének Fő téri homlokzatán 

Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulója alkalmából 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést 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, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

64/2010. (V.06.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Bartók Béla pápai koncertjének emléket állító és Mikszáth 

Kálmán halálának 100. évfordulója alkalmából készülő 

emléktáblák elhelyezésével a Hotel Griff épületének Fő téri 

homlokzatán. 

Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az emléktáblák 

elhelyezéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg, melyhez a 

pénzügyi fedezetet a 2010. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2010. május 18. 

Felelős:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Rádi Róbert osztályvezető 

  Németh Tamás osztályvezető 
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i)  Csatlakozás az Európai Autómentes Nap mozgalomhoz  

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a képviselők javaslatait az eddig autómentes közlekedésre kijelölt terület határának 

bővítésével kapcsolatban, valamint arról is, hogy hogyan lehetne még jobban népszerűsíteni 

az emberek körében a rendezvényben való részvételt. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

65/2010. (V.06.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010-ben is 

csatlakozik az „Európai Autómentes Nap” rendezvényeinek 

megszervezéséhez. 

Felhatalmazza a Polgármestert a rendezvény 2010. évi 

Kartájának aláírására és a lebonyolító részére történő 

megküldésére.  

 

Határidő:   azonnal  

Felelős:      Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 
 

 

13. Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

Előadó: Dr. Töreki Sándor r. alezredes, kapitányságvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Töreki Sándor r.alezredes, a Pápai Rendőrkapitányság 

vezetője, Derzsy Péter r. ezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi 

igazgatója és Varga Balázs, a Pápai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és 

Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A beszámolót a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület megtárgyalta, és a 

Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Töreki Sándor kapitányságvezető 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, 2009-ben a rendőrkapitányság legnagyobb 

eredménye az ötös rablássorozat elkövetőjének elfogása volt, amely megnyugvást hozott a 

város lakóinak. A közúti balesetek száma 10 %-kal csökkent, és bízik benne, hogy ez a 

tendencia 2010-ben is folytatódik. 
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Az önkormányzat összefogásával a Szabó Ervin utcában kialakított körzeti irodát 

eredményesen működtetik a Közterület-felügyelet és a Polgárőrség munkatársaival együtt. A 

Béke téren kialakított irodának a célja az Erzsébetvárosban élők és az utazóközönség 

biztonságérzetének javítása. 

Tavaly sor került egy ún. megelőzési járőr munkába vonására, aki főleg az idős emberek által 

lakott területeken ad felvilágosítást a bűncselekmények megelőzésével és a KRESZ 

szabályainak módosulásával kapcsolatban. 

Megköszöni dr. Kovács Zoltán polgármesternek és a Képviselőtestületnek a szűkös anyagi 

költségvetés ellenére nyújtott támogatásokat, amelynek köszönhetően technikai fejlesztést 

tudtak elérni, s ez eredményesebb munkát indukált. 

Kiemelten fontosnak tartja a város közbiztonságának szavatolását, és az eddig elért 

eredmények megtartását. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Megkérdezi, milyen módon értesítik az érintett területek lakosságát a körzeti irodákban tartott 

fogadóórákról? A jelentés szerint kevesen éltek ezzel a lehetőséggel. 

Örömmel vették a vasútállomáson a körzeti megbízotti iroda kialakítását, amelynek célja a 

vasúti forgalom biztonságának fokozása, a lakókkal való kapcsolattartás, az esetbejelentések 

megkönnyítése és a közbiztonság javítása. 

Megkérdezi, hogyan alakul a körzeti irodákban dolgozók munkarendje, az iroda nyitva 

tartása, van-e telefonos elérhetőség, hogyan tervezik az ott lakókkal a kapcsolattartást?  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi, milyen a városban és környékén a körzeti megbízotti lefedettség? Példaként 

említi, hogy Pesterzsébeten fényképes plakátok hirdetik a körzeti megbízott telefonos és 

egyéb elérhetőségét. Amennyiben nem lehet őt telefonon elérni, a hívásokat a központi 

körzeti megbízotti ügyelet fogadja. Véleménye szerint a városban szélesebb körben kellene 

tájékoztatni a lakosságot a körzeti megbízotti rendszerről. 

 

Kovács József képviselő 

Elismeréssel beszél az előterjesztésről, amely az elmúlt évhez képest részletesebb. Az anyag 

tartalmazza, hogy a büntetett előéletűek száma 162 főről 276 főre emelkedett. Milyen 

speciális élethelyzethez, bűncselekmény típushoz köthető a nagymértékű emelkedés? 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

A beszámoló szerint az előző évhez képest csökkent a kerékpárosok által okozott balesetek 

száma. Ennek ellenére rendszeresen érkeznek hozzá bejelentések és szemtanúja is volt annak, 

hogy a kerékpárosokkal a szükségesnél szigorúbban intézkednek. Kérdése, mi ennek az oka? 

A SAC/C-17-es programhoz kapcsolódva megkérdezi, milyen bűnmegelőzési tevékenységet 

végeznek a Pápára érkező katonák esetében, felvilágosítják-e őket arról, hogy a magyar 

közbiztonság eltér a hazájukban tapasztaltaktól, például hogy ne hagyják a parkoló 

autójukban a kulcsot, és zárják be a házat, ha elmennek otthonról. Növekedett-e a sérelmükre 

elkövetett bűncselekmények száma? 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy az itthon emberkereskedelemmel gyanúsított K. F-et a bíróság – helytelenül - 

szabadlábon engedte védekezni, így Kanadába távozott, ahol ugyanazt a tevékenységet 

folytatta. Megkérdezi, hogy érkezett-e megkeresés a kanadai hatóságoktól az ügy tisztázása 

érdekében?  
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Elmondja, célszerűnek tartaná az osztrák hatóságokkal való együttműködés kialakítását, ami 

által valószínűleg csökkenne a használtcikk piacon Ausztriából lopott áruk értékesítése.  

 

Kelemen Ferenc képviselő 

Megkérdezi, mi az oka a személy elleni bűncselekmények jelentős növekedésének és milyen 

típusú bűncselekményekről van szó? Kérdése, hogy jelenleg ki működteti a kamerás 

térfigyelő rendszert és hogyan lehetne azt a későbbiek folyamán bővíteni? A Fő tér és a 

belváros rekonstrukciójakor merülnek-e fel újabb igények további eszközök elhelyezésére? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi, hogy okoz-e problémát a 10 %-ot meghaladó fluktuáció és ebből hány százalék a 

kötelező áthelyezés – gondol itt a nyáron a Balaton parti települések fokozottabb felügyeletére 

áthelyezett rendőrökre? Nem okoz-e problémát az állomány 29 éves átlagéletkora, és a 

tapasztalt rendőrök távozása a pályáról? A beszámoló szerint megnövekedett az állományon 

belül a fegyelmi eljárások száma. Mennyi a gépjárművek engedélyezett kilométerfutása és az 

meddig tart ki?   

A kerékpáros balesetek száma tízről hétre csökkent, ennek ellenére mégis sokszor „zaklatják” 

a városban a kerékpárral közlekedőket. A megyei rendőrfőkapitánynak is feltette a kérdést, 

hogy miért van erre szükség? Megjegyzi, Pápa a kerékpárosok városa, a megyében itt 

található a legtöbb kerékpárút. Bencze József országos rendőrfőkapitány szerint 16 milliárd 

forintnyi közigazgatás bírság beszedése szükséges a működéshez, amelyből 12 milliárd Ft-ot 

tudnak „összegyűjteni”. Tudomásul veszi, ha a magyarázatként a pénzbeszedés 

szükségességét nevezik meg, mert nem tehet mást. Megjegyzi azonban, nem bűnmegelőzési 

és közlekedésbiztonsági, hanem pénzbeszedési célja van a 40-50 méterre a közlekedési 

táblától történő traffipax felállításának is pl. Tapolcafőnél. 

Megkérdezi, hogy mi az oka a szerzői és szomszédos jogok megsértéséből származó 

bűncselekmények csökkenésének? 

Országos szinten is kiemelkedő eredményt értek el a színesfémlopások visszaszorításával, a 

Képviselőtestületi ülésen is sokszor hangsúlyozták a problémát. 

A gyermekkorú elkövetők esetében a nyomozás során szinte minden esetben sikerült 

bizonyítani a szülői-gondozói felelősséget. Ezzel kapcsolatban szeretne bővebb tájékoztatást 

kérni. 

Megkérdezi, mennyi személygépjármű vezetőjét büntették meg az autó üvegének füstszíne 

miatt és kik élveznek ebben az esetben mentességet a büntetés alól? 

Megköszöni, hogy szeptember óta az iskolák mellett lévő gyalogátkelőhelyeken rendőrök 

biztosítják a gyermekek zavartalan és biztonságos áthaladását. Problémaként merült fel 

azonban, hogy egy-egy gyermek miatt is megállítják a forgalmat, nem várják meg, amíg 

többen szeretnének áthaladni a gyalogátkelőhelyen. Kéri, hogy próbálják meg ezt 

rugalmasabban kezelni. 

Milyen eredményeket értek el az illegálisan megnövelt teljesítményű segédmotor-kerékpárok 

ellenőrzésével, bemérésével kapcsolatban? 

Milyen gyakran végeznek ellenőrzést a kínai árut forgalmazó üzletekben a hamis termékjelzés 

kiszűrése érdekében? 

Véleménye szerint a visszaélések és balesetek elkerülése érdekében a szemészeti vizsgálat 

szigorítására lenne szükség például a vadászfegyverek engedélyének kiadásánál. Támogatják-

e ezt az elképzelést, továbbá a jogosítvány kiadásához a nyolc osztályos végzettség előírását? 

Tisztában van azzal, hogy ehhez először a központi jogszabályt kell módosítani. 
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Derzsy Péter bűnügyi igazgató 

A kérdésekre válaszolva elmondja, a fegyverengedélyezési eljárás orvosi felülvizsgálatának 

módosítása nem tartozik a rendőrség kompetenciájába, azonban mindenképpen támogatnák a 

javaslatot, hiszen az ő érdekük is a bűncselekmények és balesetek számának csökkenése. 

Hozzáteszi, a vezetői engedélyek esetében is szigorításra lenne szükség, pl. időskorúak, 

krónikus betegségben szenvedők esetében. Kizárólag intézkedés esetén van lehetőségük 

felülvizsgáltatni a vezetői engedélyhez kiállított orvosi véleményt. 

A traffipaxok elhelyezésére reagálva elmondja, annak ellenére, hogy a KRESZ szabályai 

szerint megengedett, a megyei rendőrfőkapitány utasítására nem lehet olyan helyen elhelyezni 

traffipaxot, amely felháborítja a lakosságot. A rendészeti igazgató másfél-két héttel ezelőtt 

körlevélben tájékoztatta a rendőrkapitányságokat ezzel kapcsolatban, amelynek betartására 

azóta fokozottan figyelnek.  

Tudomása szerint a pápai és az osztrák rendőrség között is van együttműködés, a holnapi nap 

folyamán a Cosma gyilkosság kapcsán személyesen találkozik a burgenlandi főkapitánnyal és 

a bűnügyi igazgatóval, ahol elmondja a testület ülésén felmerült problémát. Az osztrák 

hatóságok a bűnügyek esetén is rugalmasak és együttműködőek, így bízik benne, hogy 

megoldást találnak a lopott áruk értékesítésének visszaszorítására. 

A pesterzsébeti körzeti megbízott esetét pozitívan ítéli meg, a körzetében valóban csökkent a 

bűncselekmények száma. Kéri a városi rendőrkapitányt, hogy keressenek közösen hasonló 

megoldást a körzeti megbízottak propagálására. A fogadóórákkal kapcsolatban elmondja, 

saját tapasztalata, hogy az ügyfelek nem a hivatalosan kijelölt fogadóórájában keresik meg a 

problémáikkal. Célravezetőbbnek tartja, ha az állampolgárok számára folyamatosan van 

lehetőség segítség igénybevételére. Megkéri a városi rendőrkapitányt, hogy a fogadóórák 

időpontjairól szélesebb körben – a helyi sajtóban és akár elektronikus úton is - tájékoztassák a 

lakosságot. 

Elmondja, a megyei rendőr-főkapitányságra nem érkezett jogsegélykérelem keretében a 

kanadai hatóságoktól nyomozásra való felkérés. A magyar hatóságok kizárólag a legfőbb 

ügyészségtől kapott írásos felhívás után cselekedhetnek. Megjegyzi, eddig még nem adódott 

jogsegély egyezményből fakadó probléma. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester a bíróság helytelen joggyakorlatára hívta fel a figyelmet, 

amelynek köszönhetően az elítélt – az útlevele birtokában – Kanadába távozott és ott folytatta 

zsarolási tevékenységét. Az eltérő joggyakorlattal kapcsolatban megjegyzi, előfordult, hogy 

az Állami Számvevőszék vizsgálatának keretében megállapított személyi felelősség miatt a 

hatóságok bevonták egy polgármester útlevelét.  

 

Derzsy Péter bűnügyi igazgató 

A rendőrség nem minősíti az egyéb hatóságok munkáját, saját hatáskörükben mindent 

megpróbálnak megtenni az ügy érdekében.  

A fluktuáció okaként az alacsony kereseteket, a lakásproblémákat, szociális problémákat 

említi meg. Megjegyzi, egy tiszthelyettes bére megközelítőleg nettó 90.000,- Ft, amely mellett 

– hivatásából fakadóan – nincs sok lehetősége másodállást vállalni. Egy 24-25 éves rendőrnek 

is ugyanolyan nehézséget okoz kifizetni a magas albérleti díjakat, mint bármelyik más 

szférában dolgozónak. A financiális problémák miatt csekély a rendőrség állománymegtartó 

képessége. A rendőrség ezt a problémát jó munkahelyek teremtésével, a munkában való siker 

elismerésének biztosításával próbálja meg orvosolni. A legnagyobb vonzerőt az állományba 

belépők számára a lakás biztosítása jelenti, Veszprémben sajnos erre kevés a lehetőség. 

Megjegyzi, a lakosság összetételéből fakadóan a rendőrök szívesebben dolgoznának 

Veszprém megyében, mint pl. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Pápán minden esetben támogatta a testület a rendőrök részére kért lakások bérbeadását. A 

beszámoló tartalmazza, hogy az elmúlt év során a kapitányság állományából 12 fő távozott és 

17 fő érkezett, erre reagálva kérdezte a fluktuáció okait. 

 

Derzsy Péter bűnügyi igazgató 

A fluktuáció okaként fent említetteket általánosságban értette, Pápán nem adódtak 

lakásbérbeadással kapcsolatos problémák. 

A napirendhez kapcsolódóan elmondja, Veszprém megyében a bűnüldözés és bűnmegelőzés 

szempontjából a Pápai Rendőrkapitányság a legeredményesebb, a Magyarországon működő 

151 rendőrkapitányság között felállított sorrendben pedig a 20. helyen áll. Hozzáteszi, a 

kiemelt bűncselekmények felderítésében is kiváló munkát végeznek a kapitányság dolgozói. 

 

Dr. Töreki Sándor kapitányságvezető 

A képviselők által feltett kérdésekből megállapítható, hogy mélyrehatóan tanulmányozták a 

beszámolót.  

Venczel Csaba képviselő kérdéseire válaszolva elmondja, a körzeti megbízotti irodák a régi 

struktúrájukban nem működtek megfelelően, ezért hozták létre négy mikrotérségben a körzeti 

megbízotti irodákat, amelyek munkáját havonta, valamint negyedévente értékelik. Az irodák 

megvalósításában komoly anyagi kötelezettséget vállalt az önkormányzat, a technikai 

megvalósítást és a szükséges létszám biztosítását a rendőrség önerőből oldotta meg. 

Hozzáteszi, a városi körzeti megbízotti rendszer változtatásra szorul. Pápán – elméletben - öt 

körzeti megbízott van, azonban a lakosok közül többen nincsenek tisztában a személyükkel, 

az általuk végzett munkával, a fogadóórájuk időpontjával. A Szabó Ervin utcai iroda jól 

működik, az irodában kifüggesztették a lakosság számára fontos információkat az ott folyó 

munkával, elérhetőséggel kapcsolatban, ez a céljuk az Erzsébetvárosban kialakított iroda 

esetében is, ahol a rendőri jelenlét – a vasúti forgalomhoz igazodva - a kora reggeli és délutáni 

órákra korlátozódik. Az irodákat a Polgárőrség munkatársaival együtt működtetik. Az 

irodában végzett munkát még eredményesebbé tehetik a különböző technikai fejlesztések, 

számítógép beszerzése. 

A körzeti megbízottak propagálására reagálva elmondja, a tavalyi évben tervezett 

szórólapokon a megbízott neve, elérhetősége, a rendőrséggel kapcsolatos információ szerepelt 

volna, azonban a megvalósítás anyagi akadályokba ütközött. Véleménye szerint több 

emberhez jutnának el az információk a szórólapok által, mint plakátok kiragasztásával. A 

szórólapot meg tudják őrizni és bármikor megnézhetik a fontos információkat. Bízik abban, 

hogy ennek megvalósítására 2010-ben sor kerül.  

Az állománytábla szerint a város területén öt körzeti megbízott dolgozik, akik azonban nem 

kifejezetten a klasszikus körzeti megbízotti munkát látják el. Ezt a hiányt próbálták meg 

kiküszöbölni megelőzési járőr alkalmazásával, akinek a munkájával kapcsolatban pozitív 

visszajelzések érkeztek. 

A kábítószerrel való visszaélések száma valóban csökkent. Az ismertté vált bűnelkövetők 

között többen olyan életformára rendezkedtek be, hogy a létfenntartásukat vagyon elleni 

bűncselekményekből – főként betöréses lopásból és színesfémek lopásából - biztosítják. A 

színesfém lopások csökkenését az elkövetők eredményesebb felkutatása okozta. 

Hozzáteszi, az ilyen jellegű lopások egy része a szomszédos országokba helyeződött át. 

Fontosnak tartja az osztrák hatóságokkal való együttműködést, jelenleg is folyamatban van 

velük egy országos jellegű bűncselekménnyel kapcsolatos kiadatási eljárás. K. F-el 

kapcsolatos ügyben nem érkezett hozzájuk hivatalos megkeresés, tudomása szerint a felettes 

szervektől is csak telefonon érdeklődtek. Az üggyel kapcsolatban nem rendelkeznek konkrét 
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információkkal, hallomásból tudnak arról, hogy Pápán élő romákat juttattak ki Kanadába és 

ott elvették tőlük a nekik járó segélyeket. 

A kerékpárosokkal kapcsolatos intézkedéseknek több oldala van. A napokban az egyik 

újságban megjelent cikk országos szinten taglalta a kerékpáros baleseteket és sérültek számát, 

amelyre a rendőrség azonnal reagált és fokozott rendőri intézkedésre ösztönözte a dolgozóit. 

Ennek a központi intézkedésnek köszönhetően fokozták a gyalogosok és kerékpárosok 

ellenőrzését. Hozzáteszi, az ittas állapotban lévő kerékpározókat próbálják meg kiszűrni. 

Ígéretet tesz arra, hogy lámpa hiánya vagy kisebb szabálysértés miatt nem fogják inzultálni a 

kerékpárosokat. A Gróf úton kialakított kerékpárút helyett többen az utcán közlekednek, és 

sokszor rendőri intézkedés szükséges a szabályok betartásához.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A Gróf úti kerékpárúton a híd előtti szakaszon tábla szólította fel az embereket, hogy az 

utolsó 13 méteres szakaszon szálljanak le a kerékpárjukról. Nem tartotta korrektnek, hogy a 

közelben lévő rendőrök sorban megbírságolták – fejenként 15.000,- Ft-ra - a kerékpárjukon 

maradókat. Természetesen az ittasan kerékpározók büntetést érdemelnek, mivel 

veszélyeztetik saját és mások testi épségét. Törekedni kellene az egyensúly megtartására, és a 

különböző helyzetek közötti mérlegelésre, amelyet a tapasztalt rendőrök jobban gyakoroltak. 

A másik ilyen kritikus hely a Böröczky domb és a Petőfi utca sarka, ahol elvileg nem 

szabadna egyenesen behajtani. Az emberek között felháborodást okoz az is, hogy különbséget 

tesznek a füstszínű ablakokkal közlekedő autósok között, van akinek lehet, van akinek nem. 

 

Dr. Töreki Sándor kapitányságvezető 

Elmondja, a közlekedési táblákkal kapcsolatos felvetések megtárgyalására hozták létre az ún. 

táblabizottságot. Valóban meg kell találni a középutat az említett helyzetekkel kapcsolatban. 

Az olyan táblák, amelyekre nincsen szükség, eltávolításra kerülnek.  

A külföldi állampolgárságú, itt szolgálatot teljesítő katonákkal és családjaikkal kapcsolatban 

eddig nem tapasztaltak visszaéléseket, azonban az ő közlekedésükben már voltak apróbb 

problémák, például ittas vezetés, parkolási problémák, ezeket megfelelően tudták kezelni. 

Folyamatban van egy bűnmegelőzési anyag elkészítése a számukra, és felajánlották, hogy 

hosszabb távollétük esetén – amennyiben bejelentik a rendőrkapitányságra - fokozottabban 

ellenőrzik az üresen maradt házak környékét. 

Kelemen Ferenc képviselő kérdésére válaszolva elmondja, a személy elleni 

bűncselekményeknél a zaklatások és becsületsértések emelkedtek.  

A térfigyelő kamera-rendszerrel kapcsolatban elmondja, hogy a Fő tér rekonstrukciójának 

terveiben már szerepel térfigyelő kamerák beépítése. A jelenlegi rendszert az önkormányzat 

működteti a saját költségvetéséből, és a rendőrségi ügyeletet teljesítők figyelik a felvételeket. 

A rendszer bővítésével kapcsolatban már tárgyaltak a Jegyző Asszonnyal. Új kamerák 

elhelyezéséhez szükség van a testület döntésére, és az adatvédelmi biztossal való egyeztetésre. 

A pár héten belül sorra kerülő egyeztetés keretében kijelölik azokat a területeket, ahová 

szükségesnek ítélik a jövőben kamerák elhelyezését. 

A fluktuációval kapcsolatban felmerült kérdésre válaszolva elmondja, az elvándorlás a 

közterületi szolgálatot érinti. A bűnügyi állomány stabilitásából fakadóan eredményesen 

tudnak a kollegák együtt dolgozni. A rendőrség szervezeti egységei között meglévő 

különböző anyagi kondíciók miatti vándorlás ellen nem tudnak tenni. Győrben és 

Szombathelyen központi döntés eredményeként létre jöttek a bevetési századok, ahol 

lényegesen jobbak az anyagi lehetőségek. Az állomány fiatal átlagéletkorával kapcsolatos 

hátrányok –a hely- és személyismeret hiánya és a különböző életszemlélet- 3-5 év elteltével 

tűnnek el. Az iskolából kikerülő fiatalok tehetségesek, felkészültek, ugyanakkor nagy 
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élettapasztalattal még nem rendelkeznek. A megnövekedett fegyelmi eljárások útján is a 

hiányosságok felszámolására törekszenek. 

A gyermekkorú elkövetők esetében mindig megvizsgálják a szülők felelősségét, és szükség 

esetén együttműködnek a gyámhivatallal és a szociális intézményekkel.  

 

Varga Balázs rendőrszázados 

Hozzászólásában elmondja, 2008-ban elfogadott jogszabály szerint az autók oldalsó ablakait 

teljesen, a szélvédő ablaknak pedig meghatározott százalékát le lehet sötétíteni bizonyos 

áteresztő képességű fóliával. A napi szolgálat során a színezett üveggel ellátott gépjárműveket 

is ellenőrzik, azonban legtöbben rendelkeznek a fólia megfelelőségét igazoló tanúsítvánnyal. 

Az eligazításokon mindig felhívják a figyelmet az átutazó autók fokozottabb ellenőrzésére, a 

tegnapi nap folyamán sikerült elfogniuk egy Zalaegerszegről érkező körözött személyt. 2009-

ben két gépjárművet küldtek műszaki vizsgára, ahol ellenőrizték, hogy a fóliázás megfelel-e a 

jogszabályban foglaltaknak. 

 

Dr. Töreki Sándor kapitányságvezető 

A gépjárművek kilométerfutásának havi kerete 1200-1500 km, amelyet megpróbálnak 

racionálisan felhasználni. A 12 saját gépjárművükön kívül négy vidéki önkormányzat további 

egy-egy autót üzemeltet.  

Az elvezénylésekkel kapcsolatban elmondja, 8-8 fő vesz részt a veszprémi vagy budapesti 

központi csapaterős feladatok ellátásában. A tavalyi évre nem volt jellemző az idegenforgalmi 

szezonban történő átcsoportosítás. 

A műszaki vizsgára küldött megnövelt teljesítményű motorkerékpárokat a vizsga idejére a 

tulajdonosok visszaalakították, így nem lehetett őket felelősségre vonni. 

Az eligazításokon mindig felhívják a gyalogátkelőhelyeknél szolgálatot teljesítő rendőrök 

figyelmét, hogy ne egyesével engedjék át a gyerekeket. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A választási kampány alatt több településen is jelezték az állampolgárok, hogy gyakran 

bírságolják – szerintük lehetetlen okok miatt - a mezőgazdasági gépeket. Véleménye szerint - 

természetesen a jogszabályok figyelembevételével – a hatóságoknak közösen kell megoldást 

találniuk a közlekedési szabálysértések kezelésére. Különösen tavasszal és ősszel merülnek 

fel ezzel kapcsolatban problémák.  

 

Szirbek Rita képviselő 

Megköszöni a Pápai Rendőrkapitányság munkáját és a város közbiztonságának szavatolását. 

Kérése, hogy az ittas kerékpárosokkal szemben szigorúan járjanak el a továbbiakban is. 

Javasolja, hogy az anyagi lehetőségekhez mérten a Vajda Péter lakótelepen is alakítsanak ki  

körzeti megbízotti irodát, amely nagymértékben javíthatná a lakótelep és a Tókert 

közbiztonságát. További jó egészséget kíván a munkájukhoz. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Unger Tamás képviselővel együtt felajánlja, hogy a vasútállomáson kialakított irodában 

dolgozók munkarendjéről az általuk szerkesztett Erzsébetvárosi Krónikában is tájékoztatják a 

körzet lakóit, valamint interjút is készítenek az ott dolgozó munkatársakkal. A megelőzési 

járőr munkájával kapcsolatban pozitív visszajelzéseket kapott a Gém utcai lakóktól is. A 

közbiztonság érdekében folyamatos rendőri jelenlétre és kamerák elhelyezésére lenne 

szükség. 
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Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Megjegyzi, hogy az elmúlt években gyakrabban került veszélybe az ügyfél jogait és 

kötelezettségeit érintő határozatokat hozó köztisztviselők testi épsége, többször kellett rendőri 

segítséget igénybe venni. 

Felveti, a rendőrség szeretne a megyei közgyűlés által fenntartott iskolákban rendészeti 

képzést indítani. Véleménye szerint nem ez a helyes irány a szakmában a hiányzó létszám 

pótlására, mivel ez nem ad szakképesítést az ott végzettek számára. Kéri a megyei és a helyi 

rendőrkapitányt, hogy próbáljanak meg a megyében egy két éves szakképesítést adó iskolát 

létrehozni. Amennyiben ez Pápán valósulna meg, a szükséges infrastruktúrát is tudnák 

biztosítani. Fontosnak tartja, hogy az állások betöltéséhez megfelelő kínálatot biztosítsanak. 

A külföldön magyarok által elkövetett bűncselekmények rossz országimázst festenek. 

Ausztriában több helyen szerepel a „magyar, ne lopj” felirat, és fokozottabb figyelmet kapnak 

az ellenőrzések során a magyar rendszámú autók. A magyar rendőrök bűnüldözési 

tapasztalata és az elkövetők személyének ismerete segíthetné az osztrák hatóságok munkáját. 

Egy személy többször is változtathat nevet, így kitiltás esetén másik névvel újra beléphet a 

szomszédos országba, ezért is tartja fontosnak az azonosításban a magyar rendőrség 

közreműködését. 

Megjegyzi, sokszor a tömeges külföldre távozás mögött egy bűncselekmény áll. Meg kell 

próbálni ezt - akár nemzetbiztonsági eszközökkel is – megelőzni. Az évekkel ezelőtti 

strassburgi és az említett kanadai ügy mögött is súlyos dolgok állnak. Ma már Kanada és 

Magyarország közötti távolság nem áthidalhatatlan, a megzsarolt személyeket is a pápai 

családtagjaik bántalmazásának kilátásba helyezésével tartották sakkban. 

A pápai rendőrség sikeres eredményeket ért el a Honvéd utcában történt fogvatartásokkal 

kapcsolatban. Megjegyzi, a bűncselekmény elkövetőinek letartóztatása előtt egy héttel 

személyesen is járt az ominózus udvarban, azonban laikusként nem vett észre semmi 

jogelleneset. Sajnos előfordulhat, hogy hasonló bűncselekmények felfedésére kerülhet még 

sor a városban. 

Annak ellenére, hogy egyelőre nem alakítottak ki körzeti irodát a Tókertben és a Vajda Péter 

lakótelep környékén, fokozottabb rendőri jelenlét figyelhető meg ezen városrész kritikusnak 

mondható területein. Ezúton is szeretné ezt megköszönni és kéri a jövőben is ennek 

biztosítását. 

Véleménye szerint az adott terület körzeti megbízottjának ismerete ugyanúgy hozzátartozik a 

mindennapi élethez, mint a háziorvos, esetleg lelkipásztor ismerete. Megemlíti, hogy a 

Halmajugra nevű, halmozottan hátrányos helyzetben lévő településen kinevezett körzeti 

megbízottat a közelmúltban a televízióban mutatták be az állampolgároknak. Személyes 

véleménye, hogy a körzeti megbízottak szórólapokon történő propagálása kevésbé hatásos, 

mint egy jól végiggondolt kommunikációs stratégiával, a helyben meglévő eszközök – 

például a városi lap, televízió - felhasználásával végzett tájékoztatás. Gratulál a Pápai 

Rendőrkapitányságnak az elért eredményekért. 

 

Harangozó Zsigmond képviselő 

Gratulál a rendőrség munkatársainak a kimagasló tevékenységükhöz és az országban a 

rendőrkapitányságok rangsorában elért 20. helyezéshez. Elmondja, „Hátas” Károly rendőr óta 

az elmúlt napokban hallott hasonlóan pozitív visszajelzéseket egy hölgy rendőrrel 

kapcsolatban. 

Úgy érzi, Pápán sikerült elérni, hogy a rendőrök olyan szolgálatkészek és felkészültek 

legyenek, mint ahogyan azt személyesen tapasztalhatta évekkel ezelőtt az olasz hatóság 

munkatársaitól. 

Kéri, hogy továbbra is fokozott figyelmet szenteljenek a száguldó motorosokra és a törvények 

betartatására, mindenkivel egyenlő módon. 
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Kelemen Ferenc képviselő 

Elmondja, örül a kamerás térfigyelő rendszer kialakításának, és a belváros felújításának. 

Felhívja azonban a figyelmet arra, hogy a Fő tértől 50 méterre lévő mellékutcákban éles 

kontraszt fedezhető fel a biztonság és a tisztaság tekintetében. Radó István, a Közterület-

felügyelet vezetője megerősítheti abban, hogy szombat és vasárnap hajnalban gyakran látni 

bizonyos vendéglátóegységek előtt az éjszakai mulatozás nyomait. Véleménye szerint a 

fokozottabb rendőri jelenléten kívül egyéb hatóságoknak is részt kellene venni a helyzet 

megoldásában. Megemlíti, van olyan belvárosi vendéglátóhely, amelynek a mellékhelyisége 

egyáltalán nem felel meg az előírásoknak.  

A kamerás térfigyelő rendszer kibővítése segítséget jelenthetne az említett problémák 

megoldásán kívül a belvárosban működő méhtelepek felszámolásában is. A Fő tér és a 

belváros rekonstrukciójával párhuzamosan törekedni kell ezeknek a problémáknak 

felszámolására, hiszen az ide érkező turisták nem szívesen sétálnak majd a felújított utcákban 

addig, amíg ilyen helyzetekkel találkozhatnak. 

Megemlíti, hogy a belvárosban lévő bizonyos táblák létjogosultságát felül kellene vizsgálni.  

Elmondja, az országban több helyen is általános jelenség, hogy a rendőrök a cselekvés helyett 

elhagyják a bűntett helyszínét. Megkérdezi, hogy ennek mi az oka? Pápán is megfigyeltek 

már rendőröket, akik probléma esetén járőrözés közben hirtelen irányt váltanak. Előfordulhat, 

hogy ezt azért teszik, mert az intézkedéseikkel nem érnek el eredményt. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megköszöni a rendőrség munkáját, amelyet a beszámolóban szereplő számok is 

alátámasztanak. A minden évben a testület elé kerülő beszámoló megtárgyalásakor felvetett 

problémák egy részének megoldásában haladás észlelhető a következő évi beszámoló 

tárgyalásakor, példaként említi a körzeti megbízotti irodák kialakítását. Annak ellenére, hogy 

Pápán a Tókert a bűnügyileg kevésbé fertőzött terület, támogatja az itt javasolt megbízotti 

iroda kialakítását. A térfigyelő kamerarendszer bővítésével is egyetért, a városi 

rendőrkapitánnyal megvizsgálták annak a lehetőségét, hogy egy ember teljes munkaidejében 

kizárólag a kamerák által vetített képeket figyelje. 

Az önkormányzat a város bűnügyileg problémásabb területein a rendőri jelenlét fokozására 

külön posztos rendőrt fizetett. 

A fluktuáció csökkenése érdekében 2009-ben négy lakást biztosítottak a rendőröknek, a 

rendőrkapitány által benyújtott összes igényt teljesítették. 

A szórakozóhelyeken és a kereskedelmi egységekben az önkormányzat, a rendőrség, a vám- 

és pénzügyőrség, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai alkalmanként 

komplex ellenőrzést végeznek. Tudomása szerint legutóbb a kínai üzleteket ellenőrizték. 

A 2010. január 1-jétől érvényes közlekedési szabályok megengedik az egyirányú utcákban a 

forgalommal szemben kerékpárra történő közlekedést. Kéri a rendőrség és a Közterület- 

felügyelet munkatársait, hogy vizsgálják meg, mely utcákban lehet bevezetni a fenti 

közlekedést, és a lakosság figyelmét fokozottan hívják fel ezen szabályokra a helyi médiákban 

a balesetek elkerülése érdekében. 

Megköszöni Varga Balázs rendőrszázadosnak és kollegáinak a bűnmegelőzés területén, 

valamint a közterületen történt súlyos ügyekben végzett munkáját. Megkéri, hogy a 

továbbiakban – természetesen a szigorúan a jog alapján eljárva – az összes körülmény 

figyelembevételével differenciáltan bírálják el a szabályszegéseket. Hosszútávon nagyobb 

elismerést vívhatnának ki a lakosok körében ezzel. Hozzáteszi, a jogalkotás területén is van 

még feladat, figyelembe kell venni a jogalkalmazók véleményét is a törvények 

megalkotásakor. A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület ülésein lehetőség 
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van az ilyen jellegű problémák tisztázására, szükség esetén a törvényalkotók felé történő 

jelzésre. 

Megköszöni a rendőrség munkáját, a tapasztalatok szerint az önkormányzat a rendőrség 

munkatársai között jó az együttműködés. 

 

Dr. Töreki Sándor kapitányságvezető 

A táblabizottságot a meglévő táblák rendszerének áttekintése érdekében hozták létre. 

Hozzáteszi, bárki jelezheti a bizottság felé a közlekedési táblákkal kapcsolatos felvetéseit, 

amelyekre minden esetben megpróbálnak megoldást találni, a megtett intézkedésről írásban 

értesítik a probléma felvetőjét. 

Megköszöni Harangozó Zsigmond képviselő által mondott elismerő szavakat. Munkájuk 

során minden esetben arra törekednek, hogy egyetlen jogsértés se maradjon szankciók nélkül. 

Elmondja, hogy 2010-ben céljuk az elért eredmények megtartása, amelyeket a jelenlegi 

létszámmal és körülmények között egyelőre nem tudnának felülmúlni. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

66/2010. (V.06.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 

beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

Köszönetét fejezi ki a Rendőrkapitányság vezetésének és 

személyi állományának az elért eredményekért. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

pontja alapján indítványozza, hogy a 61., 62., 63., 64., 65., 66. sorszámú előterjesztéseket zárt 

ülésen tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester a testület üléséről távozott, jelen van 17 fő képviselő. Az 

ülést vezeti dr. Áldozó Tamás alpolgármester. 
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Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

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

pontja alapján zárt ülést rendel el. 

 

A testület zárt ülésén Dr. Kovács Zoltán polgármester visszaérkezett és átvette az ülés 

vezetését. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

döntését. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 11,15 órakor bezárja.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán sk. Kanozsainé dr. Pék Mária sk. 

 polgármester jegyző 


