
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

 

Szám: 1/ 1 – 37 /2010. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 7-i rendkívüli 

ülésén, a Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

 

Jelen vannak: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

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

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

Mészáros István, Zsegraics Gyula, dr. Németh Márta, Pingiczer Sándor, Kövér 

József, Grőber Attila, Kelemen Ferenc, Szirbek Rita, Kovács József, Takács 

Pál képviselők, 21 fő. 

  

  Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

  Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

  Németh Tamás műszaki osztályvezető 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

  Városi TV munkatársai 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa 

 a Napló c. újság munkatársa 

 Bognárné Som Andrea, Balláné Pákai Csilla jegyzőkönyvvezetők 

 

Távolmaradásukat bejelentették: Dr. Kontrát Károly és Gőgös Zoltán 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  

 

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

határozatot hozta: 
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74/2010. (VI.07) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. június 

7-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Személyi ügy (zárt ülés) 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

2. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 

struktúrájának és alapító okiratának módosítása 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   

3. Egyes önkormányzati intézmények működési engedélyeinek 

módosítása 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

4. Vegyes ügyek 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Napirend előtt tájékoztatja a testület tagjait, hogy az elmúlt három hét rendkívüli időjárása 

szombaton okozta a városban a legnagyobb károkat. A Bakonyér több helyen kiöntött a 

Tizedik utcától egészen a Klapka, Dózsa György és Szalmavári utca vonaláig. Kiöntött a 

Ligetkert utcai nagyárok, az Ötödik utcában lévő Totálgáz benzinkútnál is szivattyúzni kellett 

a Bárócz-hegy felől bejövő belvizet. A Bakonyér befogadói alacsonyabban voltak a Bakonyér 

szintjénél, így az árkok nem bírták el a sok csapadékot. A Hódoska utcában le kellett fedni a 

csapadékvíz-elvezető csatornát, mert vissza duzzasztott a többivel együtt. 

A rendkívüli helyzet elhárításában tűzoltók, polgárőrök, állampolgárok is részt vettek. 

Hozzáteszi, szombaton összehívta a Helyi Védelmi Bizottságot, 40 katonát és 10-15 rendőrt 

kaptak volna segítőként, amelyre azonban szerencsére nem volt szükség a Bakonyér 

vízszintjének visszahúzódása és az ott dolgozók munkája miatt. A jelenlegi időjárási 

körülmények között nehezen tudnak embert szerezni, mivel Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe 

150 katonát vezényeltek a rendkívüli időjárás okozta helyzetre tekintettel.  

Az esőzések miatt kerteket, műhelyeket, pincéket öntött el a víz, személyi sérülés nem történt, 

középületekben és közterületeken az anyagi kár nem jelentős. A legtöbb vizet magánházaknál 

kellett szivattyúzni. 

Köszönetet mond a testület nevében a tűzoltóknak és az állampolgároknak az árvíz elleni 

védekezésben való részvételért. 

 A félreértések elkerülése végett tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a nagyteveli víztározóból 

egy hónapja nem engedtek le vizet, így nem ez okozta a Bakonyér szintjének 

megemelkedését. 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bek. a/ pontja alapján bejelenti, 

hogy a 88/I. és 88/II. sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülésen kerül sor. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bek. b.) pontja alapján 

indítványozza, hogy a 95. sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a testület. 
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A Képviselőtestület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül zárt ülés rendel el. 

 

A zárt ülést követően a Képviselőtestület 8,15 órakor nyílt ülésen folytatja a napirendek 

tárgyalását. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

döntéseit. Elmondja, hogy az Egyesített Szociális Intézmény egyik alkalmazottja a 

gyógyszerek ellenértékeként beszedett gyógyszerköltség térítési díját saját célra használta fel, 

ellene büntetőeljárás indult. Az intézményvezető tekintetében a Képviselőtestület fegyelmi 

eljárást indított, a gazdasági vezető esetében fegyelmi tanács létrehozására került sor.  

 

 

2. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő struktúrájának és 

alapító okiratának módosítása 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, hogy 2008 márciusától nincsen főorvosa a sürgősségi betegellátó egységnek, az ott 

dolgozó orvosok jelenleg is az intenzív osztály orvosaival együtt látják el a szakfeladatokat. 

Az ápolók és orvosok száma megfelel a minimumfeltételeknek. Célszerűnek tartja az 

előterjesztésben szereplő osztályok integrációját, különösen akkor, ha a sürgősségi osztály fő 

tevékenysége közé a triázsolást – a betegeknek az ellátás mielőbbi biztosítása érdekében a 

beérkezéskor történő osztályozását – is bevezetik. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Hozzáteszi, a döntés a sürgősségi betegellátás színvonalának javulását szolgálja, mivel a 

nehéz helyzetbe került betegek gyakran intenzív ellátást is igényelnek. Elmondja, az 

intézmény minőségi betegellátásának javítása érdekében benyújtandó pályázathoz feltétlenül 

szükséges az előterjesztésben szereplő szerkezeti átalakítás. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

 

 

 

 

79/2010. (VI.07.) határozat 
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1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőben az 

Intenzív Betegellátó Osztály, a Sürgősségi Betegellátó 

Osztály, valamint a Központi műtő és Aneszteziológiai 

szolgálat egy Központi Sürgősségi, Intenzív és 

Aneszteziológiai Osztályba történő integrációjával az 

alábbiak szerint: 

 

„- Központi Sürgősségi, Intenzív és Aneszteziológiai 

Osztály 

 Sürgősségi Betegellátó Egység 

 Központi Műtő és Aneszteziológiai Egység 

 Intenzív Terápiás Egység” 

 

Utasítja a főigazgatót, hogy a működési engedély módosítása 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal                    

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 59/2010. 

(V.06.) határozatának I.2. számú pontjával jóváhagyott, a 

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 

Alapító Okiratának 4. pontjában  

 

a) a 8610001  Fekvőbetegek aktív ellátása szakfeladatban 

az 

„ - Intenzív Betegellátó Osztály  

- Sürgősségi Betegellátó Osztály” szakfeladat 

helyébe az alábbi szakfeladat lép: 

 

„ - Központi Sürgősségi, Intenzív és Aneszteziológiai 

Osztály 

 Sürgősségi Betegellátó Egység 

 Központi Műtő és Aneszteziológiai Egység 

 Intenzív Terápiás Egység” 

 

b) a 861003-1 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs 

ellátás szakfeladat az alábbiak szerint egészül ki: 

861003-1 Bentlakásos Egészségügyi rehabilitációs 

ellátás 

- Belgyógyászati Rehabilitációs Osztály 

„- Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály”         

 

 

 

 

 

c) az intézmény kiegészítő tevékenységében         
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ca)  a 861001-2 Fekvőbetegek aktív ellátása 

szakfeladatban az 

„ - Intenzív Betegellátó Osztály  

- Sürgősségi Betegellátó Osztály” szakfeladat 

helyébe az alábbi szakfeladat lép: 

 

„ - Központi Sürgősségi, Intenzív és Aneszteziológiai 

Osztály 

 Sürgősségi Betegellátó Egység 

 Központi Műtő és Aneszteziológiai Egység 

 Intenzív Terápiás Egység” 

 

cb) a 861003-2 Bentlakásos egészségügyi 

rehabilitációs ellátás szak-feladat az 

alábbia szerint egészül ki: 

861003-2 Bentlakásos Egészségügyi rehabilitációs 

ellátás 

- Belgyógyászati Rehabilitációs Osztály 

„- Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály”         

 

Utasítja a Jegyzőt, hogy az Alapító Okirat módosításával 

kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: módosított működési engedély jogerőre emelkedését 

követően azonnal 

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

                     dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

 

3. Egyes önkormányzati intézmények működési engedélyeinek módosítása 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

- Fenyveserdő, Napsugár és Bóbita Bölcsőde működési engedélyének 

módosítása  

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy a bölcsődei férőhelyek száma a módosításnak köszönhetően 160 főről 220 

főre emelkedik, a bővítéshez uniós pályázati forrást használtak fel. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

80/2010. (VI.07.) határozat 
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1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Fenyveserdő Bölcsőde (Pápa,Vajda P.  ltp.) férőhelyét 84 

főben határozza meg az alábbiak szerint: 

- 3 csoportszobában 12 fő 

- 3 csoportszobában 14 fő 

- 1 csoportszobában   6 fő  

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a működési engedély 

módosítása iránti kérelem benyújtásával kapcsolatban a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal                    

Felelős:   dr. Kovács Zoltán polgármester 

                Benecz Rita szoc. és eü. osztályvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Napsugár Bölcsőde (Pápa, Képző u. 1. ) férőhelyét 78 főben 

határozza meg az alábbiak szerint: 

- 3 csoportszobában 12 fő 

- 3 csoportszobában 14 fő 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a működési engedély 

módosítása iránti kérelem benyújtásával kapcsolatban a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal                    

          Felelős:   dr. Kovács Zoltán polgármester 

                Benecz Rita szoc. és eü. osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bóbita 

Bölcsőde (Pápa, Tókert u.11.)  férőhelyét 64 főben 

határozza meg az előterjesztésben foglaltak szerint: 

- 3 csoportszobában 12 fő 

- 2 csoportszobában 14 fő 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a működési engedély ismételt 

kiadása iránti kérelem benyújtásával kapcsolatban a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: folyamatos                    

Felelős:   dr. Kovács Zoltán polgármester 

                Benecz Rita szoc. és eü. osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

- Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye működési 

engedélyének módosítása 
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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 az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

81/2010. (VI.07.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint Pápa 

Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének 

fenntartója a szociális szolgáltatók és intézmények 

működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, továbbá 

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység 

engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. 

rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a 24/613-22/2008. számú, 

valamint a 2/5670-4/2008. számú működési engedélyek 

módosítása iránti kérelmek benyújtásáról dönt.  

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a működési engedélyek 

módosítása iránti kérelmek benyújtásával kapcsolatban a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  azonnal                    

Felelős:    dr. Kovács Zoltán polgármester 

                 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

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 21 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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82/2010. (VI.07.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 33,40/2010. 

(III.04.) és az 58,59,60,64/2010 (V.06.) határozatok 

végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 

 

A képviselőtestület zárt ülésen folytatja munkáját. 

A zárt ülést követően a képviselőtestület 9,30 órakor nyílt ülésen folytatja a napirendek 

tárgyalását. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Tájékoztatja a sajtó képviselőit a zárt ülésen hozott döntésről. Elmondja, hogy az ügyben 

rendkívül nehéz az intézményvezető és a Képviselőtestület helyzete. Hozzáteszi, nem 

szeretné, ha egy hosszú időn keresztül tisztességgel szolgáló intézményvezetőt méltatlan 

helyzetben tüntetnének fel a sajtóban. Komoly dilemmát okozott a testület tagjainak a döntés 

meghozatala, melynek során figyelembe vették a méltányolható körülményeket. Az 

intézményvezető segítségével derítették fel a történteket, amint tudomására jutott a 

bűncselekmény, azonnal feljelentést tett az elkövető ellen, továbbá a méltányossági okok 

között szerepelt az is, hogy rendkívül sokrétű tevékenységgel működő és nagy költségvetésű 

intézményről van szó. A tényállás az intézményvezető esetében egyszerű, könnyen tisztázható 

volt, a kötelezettségszegés mértékét csekély súlyúnak ítélték meg. Mindezekre tekintettel a 

Képviselőtestület a fegyelmi eljárás mellőzésével, az érintett meghallgatása után, egyhangú 

döntést követően megrovás büntetéssel sújtotta az intézményvezetőt.  

Sajnálja, hogy ilyen döntést kellett meghoznia a testületnek, és hogy egy intézményvezetői 

életpályának így kell lezárulnia. 

 

12. Vegyes ügyek 

a)  Támogatási igény benyújtása a Belügyminisztériumhoz vis maior 

tartalék címén 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy a határozati javaslatban a káresemény forrás összetétele a szombati 

eseményekre tekintettel az alábbiak szerint módosul: 

„Saját forrás: 196.968,- Ft 

Vis maior igény: 459.592,- Ft 

Források összesen: 656.560,- Ft” 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Az előterjesztés tartalmazza, hogy a Kálvária-temetőnél lévő kerítés leomlásával kapcsolatban 

a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Közép-dunántúli Regionális 

Államigazgatási Hivatal képviselői azt állapították meg, hogy az nem tekinthető vis maiornak. 

Emlékei szerint hasonló okok miatt omlott le az Esterházy-kastély kőkerítése, amire kapott 

támogatást az önkormányzat. Megkérdezi, hogy jelen esetben van-e jogorvoslatra lehetőség? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A jogszabály alapján a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságának és a Közép-

dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Építésügyi Hatóságának munkatársai adnak 

szakvéleményt, ez határozza meg, hogy mire lehet pályázatot benyújtani. Hozzáteszi, őt is 

meglepte, hogy a kerítés leomlását nem ismerik el vis maior miatti kárként. 
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról a módosítások figyelembe 

vételével. 

 

83/2010. (VI.07.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ülésén úgy 

határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt 

nyújt be a Belügyminisztériumhoz.  

A káresemény megnevezése: 2010. május 25-26-i felhőszakadás 

és jégeső vis maior védekezési költsége 

Helye: 8500 Pápa, Malomkert lakópark (1767/8-12-23-24-25 

hrsz.), Tarczy (5169 hrsz.), Gyár (5232,5262/2 hrsz.), Hódoska 

(1670 hrsz.), Acsádi (5241/1 hrsz.) illetve Mező (5138/1hrsz.) 

utcák 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

                     adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010. év % 

Saját forrás 196.968,-Ft 30 

Biztosító kártérítése - - 

Egyéb forrás - - 

Vis maior igény 459.592,-Ft 70 

Források összesen 656.560,-Ft 100 

 

- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett 

összköltsége 656.560,-Ft, melynek fedezetét az 

önkormányzat nem tudja/részben tudja biztosítani. 

 

- A Képviselőtestület nyilatkozik, hogy a káreseménnyel 

érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 

 

A Képviselőtestület a saját forrás összegét a 2010. évi 

költségvetéséről szóló 1/2010. (I.21.) rendeletének 6. cím 4.1. 

előirányzat csoport, általános tartalék, polgármesteri keret 

terhére biztosítja. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az 

igénybejelentés benyújtására. 

 

Határidő: a bejelentéstől számított 22 munkanap az 

igénybejelentés benyújtására (2010.06.30.) 

Felelős:       Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 
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b)  Kárpát-medencei Összmagyar Diákbajnokság döntőjének Pápán történő 

megrendezése 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést A Pénzügyi Bizottság és az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 20 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

84/2010. (VI.07.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, 

hogy Pápán kerüljön megrendezésre a Kárpát-medencei 

Összmagyar Diákbajnokság döntője. A rendezvény sikeres 

lebonyolításához az Önkormányzat a támogatók által felajánlott 

hozzájárulás feletti költségek összegét a 2010. évi költségvetés 

terhére biztosítja, továbbá megbízza Gyeginszky Jenőnét a 

szervezési feladatok ellátásával. 

 

Határidő: 2010. június 21. 

Felelős:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Menyhárt László 

 Rádi Róbert osztályvezető 

 

 

c)  Honvédelmi Minisztériumhoz benyújtott szakanyag-igénylés 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

85/2010. (VI.07.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az állami 

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint az állami 

vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapján térítésmentes tulajdonba adásra 

vonatkozó igényét, 50 db. (kárpitozott, favázas, támlás) szék és 

10 db éttermi asztal szakanyagokra, a Honvédelmi Minisztérium 

részére benyújtja. Az igényelt szakanyagok a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 

bekezdésében meghatározott szociális feladatok ellátását 

szolgálják.  
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Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester szünetet rendel el. 

A zárt ülést követően 10,30 órakor a képviselőtestület nyilvános ülésen folytatja munkáját. Az 

ülést vezeti dr. Áldozó Tamás alpolgármester. 

 

Grőber Attila képviselő 

Napirend utáni hozzászólásában elmondja, hogy a képviselőcsoportjuk tagjai fejenként 

10.000,- Ft-os támogatással szeretnék segíteni azokat, akik akár a városban, akár az ország 

északkeleti részében jelentős károkat szenvedtek az árvíz miatt. 

Kéri a testület többi tagját, hogy csatlakozzanak hozzájuk és ők is támogassák a rászorultakat. 

Felveti egy közös kasszának a létrehozását, ahová be lehetne fizetni a támogatásokat.  

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy néhány évvel ezelőtt Nagyrévre és Beregdarócra közvetlenül juttatták el 

támogatásokat, nem pedig egy segélyeket elosztó szervezeten keresztül. 

Hozzáteszi, egyeztetnek a támogatások befizetésének módjáról. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 10,40 órakor bezárja.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

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

 polgármester jegyző 


