
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/ 1 – 47 /2010. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 29-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, Venczel Csaba, Unger 

Tamás, dr. Hermann István, Császár Endre, Mészáros István, Zsegraics Gyula, 

dr. Németh Márta, Gőgös Zoltán, Pingiczer Sándor, Kövér József, Kelemen 

Ferenc, Szirbek Rita, Kovács József, Takács Pál képviselők, 19 fő. 

  

  Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

  Menyhárt László pénzügyi 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 jegyzőkönyvvezető 

 

Távolmaradásukat bejelentették: Máté István, Harangozó Zsigmond és Grőber Attila 

képviselők. 

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

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Köszönti a megjelenteket. A testület ülését 18.00 órakor megnyitja.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 19 fő képviselő jelen van.  

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról. 

 

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

határozatot hozta: 

87/2010. (VI.29) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. június 

29-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Személyi ügy  

Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjével kapcsolatos döntés 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 
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2. Város-rehabilitációval kapcsolatos döntések 

 

I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2010. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a város-

rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról 

 

II. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. üzleti terve 

 

III. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Szervezeti és 

Működési Szabályzata 

 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

Dr. Lukács Endre ügyvezető igazgató 

 

3. 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 

 

4. Az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységéről szóló beszámoló 

Előadó: Schmidt Dezsőné igazgató 

 

5. Vegyes ügyek 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

1. Személyi ügy  

Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat vezetőjével kapcsolatos döntés 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Schmidt Dezsőné intézményvezető. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Az intézményvezető asszony volt kollegájaként elmondja, hogy Schmidt Dezsőné mindig 

alaposan – több alternatívával is - felkészült az általa meghozandó döntésekre, ezért nem érték 

meglepetésként a váratlan helyzetek.  Munkájuk során többször, például a két intézmény 

összevonásakor is felmerült a dolgozók prémium évek program keretében történő 
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foglalkoztatása és nyugdíjazása, ezáltal biztosítottak helyet a fiatal pályakezdőknek. 

Megköszöni, hogy együtt dolgozhattak, és jó egészséget kíván a nyugdíjban töltött éveihez. 

Kéri a testület tagjait az előterjesztés támogatására. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

88/2010. (VI.29) határozat 

I. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kjt. 30. § 

(1) bekezdésének e) pontja alapján - figyelemmel a 37/B. § (3) 

bekezdésére – Schmidt Dezsőné az Erkel Ferenc Ének-Zenei 

Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

Igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát 2011. április 12. 

napjával felmentéssel megszünteti. 

 

Felmentési ideje: 60 nap+ 6 hónap 

Felmentésének kezdő időpontja: 2010. augusztus 14. 

A munkavégzési kötelezettség alól 2010. augusztus 14-től 2011. 

április 12-ig mentesül. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a 

közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatban a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2010. augusztus 13. 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

II. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az Erkel 

Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat Igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó 

pályázatot írja ki. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy az intézményvezető hosszú szolgálati idejére tekintettel figyelembe vették a 

nyugdíjazással kapcsolatos kérését. 
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2. Város-rehabilitációval kapcsolatos döntések 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

Dr. Lukács Endre ügyvezető igazgató 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Lukács Endre, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

ügyvezetője. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi, a Településfejlesztési és Ellátási, valamint a Vállalkozási és 

Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 

egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. üzleti tervét a 

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

Városfejlesztő Társaság Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

Szirbek Rita képviselő 

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. üzleti tervében szerepel, hogy a társaság személyi 

állományának feltöltése, a munkatársak – gazdasági vezető, műszaki vezető és asszisztens - 

felvétele az első projekt kivitelezésének megkezdéséig történik meg. Kérdése, hogy az 

állásokat pályázat útján kívánják-e betölteni, a pályázati feltételek között szerepelni fog-e a 

városfejlesztés vagy településfejlesztés területén szerzett tapasztalat, továbbá intézkedtek-e 

már ezzel kapcsolatban?  

Az előterjesztésben foglaltak szerint az ügyvezető kezdetben térítésmentesen látja el 

feladatait. Megkérdezi dr. Lukács Endre ügyvezetőtől, hogy meddig látja el térítésmentesen a 

feladatait?  

 

Dr. Lukács Endre ügyvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, a létszámok feltöltésével a projekt kivitelezésének indulását 

várták. Hozzáteszi, a közbeszerzési eljárást a hiánypótlások és egyéb észrevételek miatt az 

eredeti tervektől eltérően az elmúlt hetekben hirdették meg. Az előkészítésben javarészt a 

hivatal munkatársai, valamint ő maga vettek részt. 

A betöltendő állások feltételei között a megfelelő szakirányú végzettség szerepel. Egyelőre 

nem került szóba az állások pályázat útján történő betöltése, jelenleg hasonló munkakörökben 

dolgozókat próbálnak megkeresni. Elmondja, térítésmentesen látja el az ügyvezetői 

feladatokat, azonban azt, hogy ez meddig lesz így, nem ő dönti el. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint 2009. május 21-én a Fő téren tartott közmeghallgatáson az üzleti tervben 

szereplő számmal ellentétben jóval több mint 100 fő vett részt, kéri az előterjesztésben ennek 

pontosítását. 

Elmondja, hogy a projektmenedzsmenti feladatokat az első kivitelezési szerződések 

megkötésekor lehet megkezdeni. Sikeres közbeszerzési eljárás esetén – jogorvoslati eljárások 

nélkül - ez az időpont körülbelül szeptember közepe, vége. A beruházás 1,5 milliárd Ft-os 

nagyságára tekintettel, valamint a közelmúltban a Munkácsy Mihály Általános Iskolával 

kapcsolatban szerzett negatív tapasztalatok miatt merülhetnek fel az emberekben félelmek. Az 

építőiparban sajnos több olyan társaság van, amely minden lehetőséget megragad a beruházás 

megszerzéséhez, és nem riad vissza egy számára kedvezőtlen kimenetelű közbeszerzési 

eljárás megindításától sem.  
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Hozzáteszi, a pályázat biztosítja a projektmenedzsmenti költségekre a fedezetet, amelyből az 

alkalmazottak bérét fizetik. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Befogadja dr. Áldozó Tamás alpolgármester módosító indítványát, így az eredeti 

előterjesztésnek tekintendő. 

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

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó 

feladatok ellátásáról 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

következő rendeletet: 

 

 

13/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város-

rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló fenti 

számú önkormányzati 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. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. üzleti terve 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról fenti módosítás figyelembe 

vételével. 

 

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

határozatot hozta: 

 

89/2010. (VI.29) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. 2010. évi üzleti tervét jóváhagyja. 

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

Dr. Lukács Endre ügyvezető 
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III. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Szervezeti és Működési 

Szabályzata 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

90/2010. (VI.29) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. szervezeti és működési 

szabályzatát jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

Dr. Lukács Endre ügyvezető 

 

 

- Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. megbízása a Fő tér, a Fő utca és a Deák 

Ferenc utcában elvégzendő fejlesztési feladatok elvégzésével 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés határozati javaslatának 1. pontjával 

kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozta: 

 

91/2010. (VI.29) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 

határozott, hogy a „Pápa városközpont funkcióbővítő 

rehabilitációja” pályázat keretében a Fő tér, a Fő utca és a Deák 

Ferenc utcában elvégzendő fejlesztési feladatokat a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft.-t végzi el.  

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

Dr. Lukács Endre ügyvezető 
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3. 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 Szalainé Tihanyi Andrea, az Egyesített Szociális Intézmény 

munkatársa. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezeteben foglaltakról. 

 

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

következő rendeletet: 

 

14/2010. (VI.29.) 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 

önkormányzati 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. Az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat tevékenységéről szóló beszámoló 

Előadó: Schmidt Dezsőné igazgató 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Schmidt Dezsőné intézményvezető, valamint Nemes István 

és Heizer Zoltánné igazgatóhelyettesek.  

A testület ülésére dr. Kontrát Károly képviselő megérkezett, jelen van 20 fő képviselő. 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi, hogy a 3 évvel ezelőtti beszámolóhoz képest hogyan alakultak az iskolában az 

ének-zene, valamint az egyéb területek versenyein elért eredmények? 

 

Schmidt Dezsőné intézményvezető 

Elmondja, hogy az Éneklő Ifjúság Mozgalom keretében sor került az iskola valamennyi 

kórusának minősítésére. Megjegyzi, hogy a folyton változó, nem kifejezetten jó helyzetben 

lévő rendszer miatt az idén nem szerveztek külön hangversenyt, mivel a városból más iskola 

nem kívánt részt venni a rendezvényen. A KÓTA képviselője a május 18-i hangversenyen 

zsűrizte az iskola valamennyi kórusát. A minősítések között a legmagasabb az „Év Kórusa” 

cím, amelyet nem helyben, hanem országos összesítés alapján adnak. Ezt követi az „arany 

diplomával”, majd az „arany fokokozatú” minősítés. A „B kategória kiemelt dicséretet” az 

egy szólamban éneklő kórusok kapják, ilyen elismerésben részesült a fiúkórus és a 

furulyakórus. Az iskolában működő kórusok mind arany diplomával, illetve arany fokozatú 

minősítést kaptak. Örömét fejezi ki az elért eredményekkel kapcsolatban, hozzáteszi, a 

rendszer hibáiból kifolyólag gyakran nehéz elérni az elismeréseket. Elmondja, hogy az 

országban a zeneművészeti iskolák kivételével kevés iskolában működik ennyi kórus. 

Az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság ülésén részletesen beszámolt az iskola diákjainak 

eredményeiről. A tornászok által elért eredményeken kívül kiemeli a tollaslabda és tenisz 

sportágban elért egy, illetve két országos harmadik helyezést Horváth Attila és Németh József 

edző közreműködésével. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az elmúlt beszámoló alkalmával is felmerült, hogy az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános 

Iskola és az I. sz. Általános Iskola összevonása után hogyan lehet a két tantestületet 

összekovácsolni. Megkérdezi, nem okoz-e problémát, hogy az iskola vezetésében jelenleg 

nincsen a volt I. sz. Általános Iskolában tanító pedagógus? Ha jól emlékszik, az 

összevonáskor az egyensúly megtartására kérték az intézményvezetőt. Megkérdezi, hogy mi 

ennek az oka? A szülők körében nem merült fel ezzel kapcsolatban probléma? 

 

Schmidt Dezsőné intézményvezető 

Elmondja, hogy az intézményt 14 évvel ezelőtt vonták össze, az akkori I. sz. Általános 

Iskolában tanító pedagógusok közül már senki sem dolgozik az iskolában. Véleménye szerint 

a két tantestület mindig is törekedett az együttműködésre, nem tapasztalt konfliktusokat 

emiatt. Tudatosan törekedtek arra is, hogy alsó és felső tagozatos zenei osztály vezetését a 

volt I. sz. Általános Iskolában dolgozó kollegára bízzák. Az I. sz. Általános Iskola 

igazgatóhelyetteseit összevonás előtt fél évvel bízták meg, így vissza kellett vonni a 

megbízásukat. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Miért kellett visszavonni? 

 

Schmidt Dezsőné intézményvezető 

Mivel az Erkel Ferenc Általános Iskolában is voltak helyettesek, nem lehetett több helyettest 

megtartani. 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi, hogy miért nem az Erkel Ferenc Általános Iskola igazgatóhelyetteseinek a 

megbízását vonták vissza? 

 

Schmidt Dezsőné intézményvezető 

Az összevonással kapcsolatos megbeszélésen egy kérése volt, hogy Horváth Gézánéval 

szeretne együtt dolgozni. Ha jól emlékszik, ezt az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság 

ülésén is átbeszélték. Hozzáteszi, ez a szülők és a gyerekek körében sem okozott problémát. 

Véleménye szerint sikerült hamar összekovácsolni a két tantestületet. 

 

Szirbek Rita képviselő 

A beszámolóban is szerepel, hogy az iskolában sok a jól teljesítő, jó képességű tanuló. 

Kérdése, van-e arra statisztikájuk, hogy milyenek a továbbtanulási eredmények a város többi 

iskolájához viszonyítva? 

Az anyag tartalmazza, hogy gondot okoz az újonnan épített tornaterem beázása a többszöri 

javítás ellenére is. Megkérdezi, ez mekkora terhet ró az iskola költségvetésére? Hozzáteszi, 8 

év elteltével már nem javítanak garanciálisan. 

Hozzáfűzi, „erkeles” diákként hálás szívvel gondol a volt iskolájára és az ott tanító 

pedagógusokra. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

A beszámolóban szerepel, hogy egyre nehezebb a tananyag ismeretén túl a tanulmányi 

versenyekre nevezni és egyre kevesebben vállalják a külön feladatok elvégzését. Ez 

ellentmondásban van azzal, hogy a zenei, művészeti szakirányon szinte minden diák külön 

tevékenységet folytat. Megkérdezi, hogy a beszámolóban szereplő kijelentés mire 

vonatkozik? 

Az iskola közalkalmazotti személyi állományának átlagéletkora közel 50 év, ami egyrészről 

tapasztalt kollegákat feltételez, másrészről viszont kevés pályakezdő fiatalnak ad lehetőséget a 

munkavállalásra. Megkérdezi, hogy szakmai szempontból milyennek ítéli meg ezt a 

korösszetételt az intézményvezető? 

Véleménye szerint az Erkel Ferenc Általános Iskola üde színfoltja a városnak, az elismerést a 

felújított épületnek, valamint a benne folyó munkának is köszönhetik. Megköszöni az 

igazgató asszonynak a több évtizedes munkáját és jó pihenést kíván a nyugdíjas éveire. 

 

Schmidt Dezsőné intézményvezető 

A kérdésekre válaszolva elmondja, kizárólag a saját intézményükkel kapcsolatban 

rendelkeznek továbbtanulási mutatókkal. Az idén minden nyolcadikos diák tovább folytatja 

tanulmányait gimnáziumban, szakközépiskolában vagy szakiskolában. 

A tornaterem javítása miatt szinte napi kapcsolatban vannak a kivitelezést végző cég 

képviselőjével, Nemes István igazgatóhelyettes kiemelten kezeli a tornaterem helyzetét. A 

lapos tetős részen, a bádogfedésnél többszöri javítás után is beázik a tornaterem. A javításokat 

természetesen térítésmentesen végzik és megpróbálnak a problémára megoldást találni. 

Pingiczer Sándor képviselő felvetésére válaszolva elmondja, a szaktárgyi versenyekre történő 

felkészülésnél érezhetőek a fent említett problémák. Elmondja, ezeken a versenyeken való 

részvételhez gyakran egyetemi szintű ismeretekkel kell rendelkezni és minden megyéből 

kizárólag egy diák juthat el az országos versenyre. Előfordul, hogy Veszprém megyében az 

ötödik vagy a tizedik helyezettnek magasabb pontszáma van, mint más megyék első 

helyezettjeinek. A zenei foglalkozásokat a kötelező óraszámok keretében tartják, így a 

beszámolóban szereplő állítás ezekre nem vonatkozik. 
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Elmondja, a személyi állomány átlagéletkora abból is fakad, hogy az iskola három intézmény 

összevonásából alakult. A megnövekedett létszámú tantestület csökkentésénél megpróbáltak 

figyelemmel lenni arra is, hogy ne az utcára kerüljenek a pedagógusok. Az idén a négy 

prémium évek keretében nyugdíjazott kollega már a minimális óraszámot sem tartja meg. 

Hozzáteszi, a fiatal angol szakos kolleganőjük jelenleg kisbabát vár, így az ő helyére most 

munkatársat keresnek. Megjegyzi, a jelenleg hatályos nyugdíj szabályoknak köszönhetően 

még sokáig kell dolgozniuk az 50 év feletti kollegáknak. Természetesen örülne, ha több 

pályakezdő fiatalt lehetne foglalkoztatni. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Egyetért az igazgató asszonnyal abban, hogy a versenyeredményeket nem kell túlértékelni. 

Előfordulhat, hogy a kiváló gyerekközösséget nem jelzik vissza a versenyeredmények. Ritka 

alkalom, hogy egy iskolából – mint például a Türr István Gimnáziumból – olimpiai bajnokok 

kerüljenek ki. A kompetenciamérések adatai az országos átlagot meghaladó eredményekről 

számolnak be, ami megnyugtató.  Véleménye szerint a kompetenciamérés pontosabban 

tükrözi az iskola teljesítményét, mint az, hogy egy tehetséges gyermek hány versenyen ér el 

eredményeket. 

Legutóbb a Pedagógiai Szakszolgálatot építették be az intézmény keretei közé. A Nevelési 

Tanácsadó feladatainak a 4-5 évvel ezelőtti szétosztása a megyében kistérségenként eltérően 

alakult. Pápán a törvény által a településre kötelezően előírt feladatokat a város, a megyei 

feladatokat pedig a megye látja el. Ez a modell sikeresnek bizonyult, nincsenek zavarok a 

rendszerben. Néhány évvel ezelőtt komoly fenntartásaik voltak a logopédiai neveléssel 

kapcsolatban, etikátlannak tartotta, hogy sok gyermeket kellett az államilag finanszírozott 

ellátás mellett magánórákra járatni, amely anyagilag megterhelte a családokat. Véleménye 

szerint ezen a területen jó irányban történtek változások és a gyerekek megkapják a számukra 

szükséges ellátást. Megköszöni, hogy ezt a problémát sikerült megoldani, valamint hogy 12 

évig együtt dolgozhatott az intézményvezetővel és minden jót kíván a nyugdíjas éveihez. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül tudomásul veszi az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola 

és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységéről szóló 

beszámolót. 

 

 

 

5. Vegyes ügyek 

 

a) 2010. évi költségvetésben szúnyogirtás fedezeteként keretösszeg 

biztosítása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett elfogadásra javasolja. 
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Kelemen Ferenc képviselő 

Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén nemmel szavazott, mivel az előterjesztésben 

szereplő 1400 hektárnyi belterületen kívül a városhoz szorosan kapcsolódó külterületeken –

például az Öreghegyen, Kishegyen - is indokoltnak tartja a szúnyogirtást. Véleménye szerint 

az itt élő választópolgárokra is kellene gondolni. Hozzáteszi, az elkerülő út mellett fekvő 

szántóföldek is vízben állnak, ezáltal ott is javasolja a szúnyogirtást. 

Megkérdezi, hogy van-e lehetőség ezeknek a területeknek a szúnyogirtásba történő 

bevonásra? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az elkerülő út mellett nem laknak állampolgárok. 

 

Kelemen Ferenc képviselő 

Megjegyzi, hogy a Böröllő területén laknak emberek. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A Böröllő nem az elkerülő út mellett fekszik, hanem a 83. számú városi bekötő út mellett, 

ahol körülbelül 10 fő lakik. Az elkerülő út a 33-as kilométertől kezdődik - a Böröllő valóban 

itt található –, ahonnan egészen az Ipari Parkig, illetve a Papiros malomig nem lakik senki.  

Hozzáteszi, amennyiben valaki nem ért egyet az előterjesztésben foglaltakkal, tegyen 

módosító indítványt, amelyről a testület dönt.  

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, az Öreghegy, a Kishegy és a Törzsökhegy, valamint a 

Böröllő, Sávoly puszta és Péntek malom környéke körülbelül 300 hektárnyi területet ölel fel. 

A szúnyogirtás összege hektáronként 1300,- Ft+ÁFA, a teljes terület egyszeri szúnyogirtása 

487.500,- Ft-ba kerülne. Elmondja, a határozati javaslatban szereplő 7 millió Ft-os kereten 

belül eldönthetik, hogy a kétszeri szúnyogirtást követően minden területen szükséges-e a 

harmadik irtás, vagy csak bizonyos – nedvesebb környezetben lévő - területeken. Megjegyzi, 

hogy az 1700 hektárnyi területen kívül további 7000 hektárnyi külterületen is el lehetne 

végezni az irtást, ez kizárólag attól függ, hogy a Képviselőtestület mekkora összeget különít el 

erre a célra. A vállalkozó az önkormányzat által megrendelt területeken végzi el hektáronként 

1300,- Ft+ÁFA összegért az irtást. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy amikor a Bakony-ér partján lakott, nem okozott neki problémát, hogy nem 

volt szúnyogirtás. Jelenleg az esős időjárás miatt sok a belvizes terület, ami kedvez a 

szúnyoglárvák kifejlődésének. A testület által elfogadott keretösszegen belül – szakmai 

szempontok alapján – eldönthetik, hogy mely területeken végezzenek szúnyogirtást. A 

Képviselőtestületnek arról kell döntenie, hogy erre mekkora összeget biztosít. A kétszeri irtás 

összege körülbelül 4,5 millió Ft, a háromszori irtás összege megközelíti a 7 millió Ft-ot. 

Javasolja, szakemberek döntsenek arról, hogy mely területeken szükséges az irtás. Kéri a 

testület tagjait, hogy fogadják el az határozati javaslatban szereplő keretösszeget. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 



 12 

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

következő határozatot hozta: 

 

 

92/2010. (VI.29) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a rendkívüli 

időjárás következtében fellépő szúnyoginvázióra tekintettel a 

2010. évi költségvetésében a szúnyogirtás fedezeteként 7 millió 

Ft keretösszeget biztosít. 

 

Utasítja a polgármestert a szúnyogirtás megrendelésére azzal, 

hogy szükség szerint az irtás a keretösszeg terhére legfeljebb 

kétszer megismételhető. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Hozzáteszi, a rádióban arról tájékoztatták a lakosságot, hogy szúnyogirtásra is lehet majd vis 

maior keretet igényelni, azonban a vis maior adatlap nem tartalmaz erre vonatkozó adatot. 

Botka László szegedi polgármester az ezzel kapcsolatos interpellációjára azt a választ kapta 

az önkormányzati államtitkártól, hogy a bel- és árvíz miatti kár összege 120 milliárd Ft, 

először az összedőlt épületeket kell helyrehozni, ezt követően lehet majd gondoskodni a 

szúnyogirtásról. Vélhetően erre már nem marad pénz. 

  

 

b) Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő alapító okiratának 

módosítása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Elmondja, hogy a testület az előző ülésén döntött bizonyos osztályok átszervezéséről és 

összevonásáról. A döntést követően megkérték a módosított működési engedélyt, amelyet az 

ÁNTSZ a Mátrix osztályra adott meg, ezért szükséges a módosítás alapító okiratban történő 

átvezetése. Hangsúlyozza, hogy nem tartalmi változtatásról van szó. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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93/2010. (VI.29) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 79/2010. 

(VI.07.) határozatának 2. pontjával jóváhagyott, a Gróf 

Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Alapító 

Okiratának 4. pontjában  

a) a 861001-1 Fekvőbetegek aktív ellátása 

szakfeladatban a 

„- Központi Sürgősségi, Intenzív és Aneszteziológiai Osztály” 

szakfeladat helyébe az alábbi szakfeladat lép: 

 

„-  Központi Sürgősségi, Intenzív és Aneszteziológiai 

Mátrix Osztály” 

 

b) az intézmény kiegészítő tevékenységében a 861001-2 

Fekvőbetegek aktív ellátása szakfeladatban a 

„- Központi Sürgősségi, Intenzív és Aneszteziológiai Osztály” 

szakfeladat helyébe az alábbi szakfeladat lép  

        

„- Központi Sürgősségi, Intenzív és Aneszteziológiai Mátrix 

Osztály 

 

Utasítja a Jegyzőt, hogy az Alapító Okirat módosításával 

kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

          

Határidő: azonnal                    

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 18,45 órakor bezárja.  

 

 

K. m. f. 

 

 Dr. Kovács Zoltán Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 


