
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/ 1 – 54 /2010. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. július 8-i ülésén, a 

Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

Dr. Vörös Ibolya, Bocskay László, Harangozó Zsigmond, Venczel Csaba, 

Unger Tamás, dr. Hermann István, Máté István, Császár Endre, Mészáros 

István, Zsegraics Gyula, Gőgös Zoltán, Pingiczer Sándor, Kövér József, Grőber 

Attila, Kelemen Ferenc, Szirbek Rita, Kovács József, Takács Pál képviselők, 

20 fő. 

  

  Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

  Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető 

  Németh Tamás műszaki osztályvezető 

  Schmidt Lajos vállalkozási 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. 

 

Távolmaradását bejelentette: Dr. Németh Márta képviselő. 

 

A testület ülésére később érkeztek: Dr. Kontrát Károly és dr. Péntek Árpád képviselők. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Köszönti a megjelenteket. A testület ülését 8.00 órakor megnyitja.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 20 fő képviselő jelen van.  

 

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

hogy javasolja a 109. sorszámú, közalapítványokkal kapcsolatos előterjesztést a napirendről 

levenni, tekintettel arra, hogy a személyi változásokról egyeztetnének. 

 

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

határozatot hozta: 
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94/2010. (VII.8) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. július 

8-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 

pályázatával kapcsolatos döntés 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

             Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

2. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. 

(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról  

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztály-

vezető 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a települési 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 16/2003. (IX.5.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

5. Tájékoztató a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2010. I. 

félévében végzett tevékenységéről 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

6. Bakony Volán Zrt. beszámolója az autóbusszal végzett 

menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 

2009. évi közszolgáltatási tevékenységről (zárt ülés) 

 Előadó: Bebesi István, a Bakony Volán Zrt. vezérigazgatója 

 

7. Vegyes ügyek 
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Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

1. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő pályázatával 

kapcsolatos döntés 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

             Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

A testület ülésére dr. Péntek Árpád és dr. Kontrát Károly képviselő megérkezett, jelen van 22 

fő képviselő. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja.  

Elmondja, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletében adminisztrációs hiba miatt elírás 

történt, a „Gróf Esterházy Károly Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő” szövegrész „Gróf 

Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő” szövegrészre módosul. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, a testület a márciusi ülésén támogatta a 

„Struktúraváltozást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” című 

pályázat benyújtását. A fenntartóval együtt úgy gondolták, ez az egyetlen módja annak, hogy 

az intézmény megfeleljen a finanszírozható betegellátás feltételeinek és a kor elvárásainak 

megfelelő fejlesztési célú feladatokat valósítson meg. A jelenlegi előterjesztés az alapelveken 

kívül a részletes pályázati programot is tartalmazza. 

A pályázati kiírásnak megfelelően az elsődleges célterület a központi technológiai tömb 

fejlesztése, ezen belül a központi műtő és sterilizáló korszerűsítése. További cél egy központi 

radiológia kialakítása a szakrendelő tömb épületében, a CT cseréje, valamint a központi 

betegirányító egység centralizálása. Fentiek megvalósításával a betegek intézményen belüli 

kezelési útjai egyértelműbbé válnának, koncentrálódna a betegellátás, az új technikával 

gyorsabb és jobb minőségű diagnosztikai eljárásokat végezhetnének. Az  aktív betegellátó 

osztály felújítását - a jelenlegi római kórtermek területén - önként vállalta az intézmény. Bízik 

abban, hogy sikeres pályázat esetén az abban foglaltak megvalósulásával a pápai Gróf 

Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő a térség stratégiailag fontos betegellátó 

kórházává válik. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Hozzászólását felolvasva elmondja, hogy jelen pályázati kiírás forrását az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A 

benyújtás kétlépcsős. Az önkormányzat stratégiai fejlesztésének célja az, hogy a 

rendelkezésre álló pályázati lehetőségeket is kihasználva a tulajdonában lévő Gróf Esterházy 

Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő vonatkozásában is hatékonyabb, gazdaságosabb és a 

szükségleteknek jobban megfelelő ellátórendszer kerüljön kialakításra. Pápa város 

egészségügyi ellátórendszerének fejlesztése, hatékonyságának javítása összhangban áll az 

önkormányzat stratégiájával. Mint azt az előtte szóló főigazgató asszony is elmondta, a 

struktúraátalakítás mellett technológiai fejlesztés is megvalósul. A pályázat meghirdetésekor a 

támogatásra rendelkezésre álló tervezett országos keretösszeg 74,8 milliárd Ft, a pályázónak 

csupán a projekt elszámolható költségének 10 %-át kitevő, igazolt önerővel kell rendelkeznie. 

A Pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, mint közfeladatot ellátó 
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egészségügyi szolgáltató általánosan Pápa város és térsége mintegy 65.000 fős lakosságának 

biztosítja a járó- és fekvőbeteg ellátását. A pályázat sikere mindenképpen fontos a városnak, 

mivel önerőből nem tudna ekkora beruházást megvalósítani. Hozzáteszi, jelen esetben vissza 

nem térítendő támogatásról van szó, a maximálisan pályázható összeg 600 millió Ft. 

A kórház osztályai több különálló épületszárnyban találhatóak. Ezek a problémák gátolják a 

gazdaságos üzemeltetést, a megfelelő szakmastruktúrák integrálását és a korszerű 

technológiák befogadását. Az eszközellátottság tekintetében nemcsak régiónként és 

egészségügyi szolgáltatónként, hanem egészségügyi szolgáltatón belül is nagyok a 

különbségek. Eddig is voltak pályázati eszközbeszerzési lehetőségek, az évek folyamán több 

esetben is sikeresen pályázott a város a kórház fejlesztésére. A mostani pályázati lehetőség 

főként a CT 120 millió Ft-os összege miatt kihagyhatatlan. Emellett a fejlesztéssel további cél 

lehet az ellátásban dolgozók munkafeltételeinek javítása, ezáltal a pályaelhagyók számának a 

csökkentése. További várható szakmai hatásként említi meg az egészségügyi szolgáltatón 

belüli betegutak racionalizálását, az indokolt ellátáshoz való hozzáférés idejének lerövidítését, 

a szervezettebb működést, a betegellátás színvonalának javítását.  

A pályázati pénz bevonásával az önkormányzat megvalósíthatja a hatékony működés és 

ellátás biztosítása mellett a költséghatékony és minőségi szolgáltatást nyújtó betegellátást. 

Elmondja, hogy a pályázat feltételrendszerében szerepel, hogy csak olyan projektek 

támogathatók, melynek lebonyolításához és fenntartásához a pályázó rendelkezik a szükséges 

humán erőforrásokkal, ezért erre is külön hangsúlyt kell fektetni. Reméli, hogy egy 

eredményes pályázat hozzájárulhat ahhoz, hogy a pápai lakosok ne menjenek a környéken 

lévő korszerűbb, vagy annak hitt egészségügyi intézményekbe. Egy alapszintű kórházra 

szüksége van városunknak. Kéri a testületet az előterjesztés támogatására. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Véleménye szerint a lakosság egészségi állapotát és az egészségügyi intézményeket ismerve 

nem vitatható, hogy minden forintra szükség van az egészségügyben. Egyetért az előterjesztés 

támogatásával, és örömét fejezi ki, hogy olyan diagnosztikai eszközök cseréjére és 

korszerűsítésére kerülhet sor, amely nélkül nem működhet egy komoly egészségügyi 

intézmény és szakrendelő. A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő orvos-

szakmai infrastruktúra fejlesztése című pályázat költségvetésében az előkészítésre 39 millió 

Ft szerepel. Tisztában van azzal, hogy meg kell felelni bizonyos pályázati előírásoknak A 

nyilvánosság biztosításánál szereplő 6 millió Ft-ot magasnak tartja. Mindezekkel együtt 

örömmel támogatja a pályázatot. 

 

Kelemen Ferenc képviselő 

Elmondja, minden olyan kezdeményezést támogat, amely javít az egészségügy jelenlegi 

helyzetén. Az előterjesztésben is szerepel, hogy a beruházás eredményeként megszűnnek 

bizonyos gazdaságtalan tevékenységek és nő a költséghatékonyság. Feltételezi, hogy ezzel 

kapcsolatosan készültek előzetes számítások. Érdekelné, hogy a döntésből kifolyólag később 

milyen előnyökhöz jut majd a város gazdasági szempontból.  

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

A kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a pályázati kiírásban olyan kötelezettségek 

szerepelnek, amelyeket nem lehet megkerülni. Előkészítés címén informatikai és 

projektmenedzsmenti költségekre a projekt teljes költségvetésének 6%-át, általános 

költségekre - dokumentáció, telekommunikáció, posta - 4%-ot, kötelező tartaléknak pedig 

5%-ot kell biztosítani. Tisztában vannak azzal, hogy a felsorolt költségekből további 

műszereket vásárolhatnának, azonban ezek a kiadások a pályázat kötelező elemeihez 

tartoznak és szerepelniük kell az elszámolásnál. 
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Kelemen Ferenc képviselő kérdése válaszolva elmondja, hogy a pályázat megvalósulása 

esetén a megtakarítások a kórház gazdaságosabb működtetését fogják szolgálni. Az új 

készülékek a korszerűbb és kevesebb vizsgálatok hozzájárulnak majd a működtetés 

költségeinek csökkentéséhez. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, Veszprém megyében több kórház működik állami vagy 

önkormányzati fenntartásban. Hozzáteszi, véleménye szerint hosszútávon a Veszprém Megyei 

Cholnoky Ferenc Kórház, a pápai Gróf Esterházy Kórház és az ajkai Magyar Imre Kórház 

működtethető, a pályázati kiírások is ezt szolgálják. Egy korábbi pályázati kiírás több 

milliárdos beruházásra adott lehetőséget a kiemelt kórházak számára, amelyre Veszprém és 

Ajka városa nyújhatott be pályázatot. A pályázatok benyújtásához rendelkezni kell 

egészségügyi szempontból a megye hozzájáruló nyilatkozatával , amelyet mindhárom kórház 

megkapott.  

A pályázati költségekkel kapcsolatban elmondja, Schwetzingen, Kampen és Pápa város által 

„Tweens-energie” program keretében megvalósított pályázat esetében – ahol a város 75 %-án 

energiatakarékos égőket helyeztek el – a pályázat összköltségvetésének 20 %-a volt az az 

összeg, amely jelen esetben 5 %. A civil szervezetek, sportegyesületek, iskolák, egészségügyi 

alapellátó intézmények és a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézmények mindennapos gondjai 

mellett valóban magasnak és pazarlónak tűnik az előkészítésre tervezett költség. Megjegyzi, a 

korábbi, HEFOP és TÁMOP pályázatok keretében ennél sokkal több európai uniós 

támogatást fordítottak különböző tréningekre, amelyek költséghatékonyságát kevésbé lehet 

tetten érni szemben a jelenlegi pályázatéval. 

Elmondja, hogy az egészségügyi gépműszereknél, valamint az informatikánál szereplő 

összeg, a 120 millió Ft-os CT berendezéssel a teljes pályázati költségek több mint felét teszi 

ki. Hozzáteszi, a kórház pályázatának benyújtása, valamint a pótelőirányzatok elfogadása 

esetén az önkormányzat közel 100 millió Ft-tal támogatja az egészségügyet. A 

Képviselőtestület ezzel is bizonyítja a város és a térség lakóinak, hogy fontosnak tartja a 

kórház fejlesztését. Sikeres pályázat esetén a fenti összeghez további 600 millió Ft-ot biztosít 

az állam. Az állam a pályázatok elbírálásakor dönt arról, hogy kiket hoz versenyhelyzetbe. 

Ebből a szempontból is fontos a pályázat benyújtása. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 

95/2010. (VII.8) határozat 

1.  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 1. számú 

mellékletét képező tulajdonosi/fenntartói nyilatkozatot 

aláírja. 

Határidő: azonnal  

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 
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2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gróf 

Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő orvos-

szakmai infrastruktúra fejlesztése című fejlesztési 

koncepcióját elfogadja. 

 

Utasítja a főigazgatót, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 

Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a 

fekvőbeteg-szakellátásban TIOP-2-2.4/09/1 pályázat 

feltételeinek megfelelően, - a pályázat pozitív elbírálása 

esetén - a bruttó 666.000 eFt összköltségű projekthez 

költségvetése terhére 66.600 eFt összegű saját forrást biztosít. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 

 

2. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010. évi 

költségvetéséről szóló 1/2010. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 

 

A napirendi pont tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői, a mellékelt 

jelenléti ív szerint. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az önkormányzat intézményeivel az egyeztetés megtörtént, az intézményvezetők az 

előirányzat módosítási javaslatot elfogadják.  

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, az Oktatási, a Kulturális és Vallási Bizottság és az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság egyhangúlag, a Pénzügyi Bizottság és a Vállalkozási és Gazdasági Bizottság 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, a Településfejlesztési és Ellátási 

Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.  

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, hogy miért csak egy óvoda tisztasági meszelése szerepel a pótelőirányzatok 

között? Tudomása szerint négy óvoda is nyújtott be költségigényt erre, az egyik esetben 

felújítás utáni tisztasági meszelésről lenne szó. Kérdése, hogy a többi óvoda meg tudja-e 

oldani önerőből a feladatot? 
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Megkérdezi az arra illetékestől, hogy előzetes felmérések alapján határozzák-e meg a 

kátyúzásra fordítandó összeget? Sokan fordulnak hozzá ezzel kapcsolatos problémákkal. 

További kérdése, hogy a parkoló-automaták leszerelése miatt kieső 5 millió Ft a Fő tér 

felújítása miatt van-e? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A kérdésekre válaszolva elmondja, a Fő téren lévő parkoló-automaták a legforgalmasabbak, a 

város-rehabilitáció miatti leszerelésükkel kiesik a fent említett bevétel. 

A kátyúzással kapcsolatban elmondja, a Városgondnokság munkatársai a város teljes területén 

végeznek felmérést. Anyagi okok miatt elsősorban a legforgalmasabb és a tömegközlekedést 

biztosító útvonalak kátyúzására kerül sor, majd ezt követi a mellékutak rendbehozása. 

A Pénzügyi Osztály munkatársai az előterjesztés előkészítése során azt az álláspontot 

képviselték, hogy a tisztasági meszelést az intézményeknek a működtetésre tervezett 

költségeikből kell megvalósítaniuk. Hozzáteszi, az önkormányzat a felújítást követően 

biztosítja a tisztasági meszelés költségeit. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, többször volt szó a lakótelepi konténerek bekerítéséről, azonban a költségvetésben 

és a tervezésben jelenleg nem szerepel ilyen irányú kiadás biztosítása. A hulladéktárolók 

körüli rendetlenség rontja a városképet és a lakóknak is sok bosszúságot okoz, így 

mindenképpen fontosnak tartaná – különösen nyáron a városba érkező turisták miatt - a 

program folytatását. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Szirbek Rita képviselő felvetésére válaszolva elmondja, Kovács Attila, a Köszszolg Kft. 

vezetőjének álláspontja szerint a konténerek bekerítéséhez a lakóknak is hozzá kell járulniuk. 

Több lépcsőház képviselőjével is folytatott tárgyalásokat, azonban eddig nem jutottak 

eredményre. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Hozzáteszi, a Szabó Ervin u. 64-68. szám alatti épület közös képviselője levélben megkereste 

a Közszolg Kft. vezetőjét a konténer bekerítésével kapcsolatban, amelyre nem kapott választ. 

 

Kovács Attila, Közszolg Kft. ügyvezetője 

Elmondja, emlékszik a levélre és arra is, hogy 2 héten belül válaszolt a megkeresésre. 

Tájékoztatta a levél íróját arról, hogy a Városgondnokság munkatársai a nagy forgalmú utak – 

Vízmű utca, Gróf út - mellett folytatták a konténerek bekerítését, mivel az autósok általában 

ide teszik le illegálisan a háztartási hulladékot, továbbá hogy több lakóház önerőből oldja meg 

a konténerek bekerítését. Az Elekthermax és Bástya lakótelepen élők a hulladéktárolók 

leláncolásával próbálják meg visszaszorítani az illetéktelen hulladéklerakást. Hozzáteszi, a 

Huszár lakótelepen, a Profi épülete mögötti társasház önerőből keríti be a házukhoz tartozó 

konténert a Városgondnokság szakmai iránymutatása alapján, városképbe illő bekerítési 

módszerrel.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy frekventált helyeken a Városgondnokság keríti be a konténereket, néhány 

társasház pedig – például a Vajda Péter lakótelepen – önerőből valósítja meg ugyanezt. A 

Közszolg Kft., mint gazdasági társaság  álláspontja szerint a bekerítésben a lakóknak is közre 

kell működnie. Hozzáteszi, a Szabó Ervin utcai konténerek nem az utcán, hanem a lakótelep 

közepén helyezkednek el, így azok mellett ritkábban vagy egyáltalán nem állnak meg autósok 
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illegálisan hulladékot elhelyezni. Elmondja, hogy Kalmárné Zsuzsát tájékoztatta, hogy a 

lakók elhatározását követően a Közszolg Kft-t kell megkeresni a konténer bekerítésével 

kapcsolatosan, az önkormányzat a költségvetésében erre nem biztosít forrást. A jelenlegi 

álláspont szerint ezt a gazdasági társaságnak és a lakóközösségeknek közösen kell 

megoldania. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Elhangzott, hogy a költségvetés jelentős forrást tartalmaz az egészségügyi és szociális szféra 

támogatására. A pótelőirányzati kérelmek és javaslatok között 4 millió Ft szerepel az ápolási 

osztály homlokzatának felújítására, amelyet pályázat keretében nem tudnak megvalósítani. A 

pótelőirányzatok között további két javaslat szerepel, amellyel emelnék a betegellátás 

színvonalát, csökkentenék a betegek várakozási idejét és modernebb vizsgáló eljárást 

vezetnének be. Kéri a testületet az előterjesztés támogatására. 

 

Kelemen Ferenc képviselő 

Módosító indítványában javasolja, hogy az előző testületi ülésen a testület által szúnyogirtásra 

megszavazott 7 millió Ft-os összeget emeljék fel 8,5 millió Ft-ra, ami által lehetőség nyílna a 

külterületek szúnyogirtására. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Kéri a testületet, hogy fogadják el a Városi Könyvtár elhelyezéséhez javasolt összeget. Bízik 

abban, hogy a későbbiek folyamán a könyvtár méltó elhelyezését a költségvetésben biztosított 

összegen kívül pályázati támogatások is segítik. 

A konténerekkel kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy a temetők környékén nyártól 

tavaszig, egyéb területeken pedig ősszel a lomok elszállítására kihelyezett konténereket a 

lakosság nem rendeltetésszerűen használja. A Kálvária temető sarkán elhelyezett 

lombkonténerbe egy alkalommal egy komplett ülőgarnitúrát helyeztek, egy fotelt pedig a 

konténer mellé állítottak. Véleménye szerint a lakosság megfelelő tájékoztatása esetén ezt el 

lehetne kerülni. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Sajnálatos módon többször előfordul, hogy nem rendeltetésszerűen használják a 

lombkonténereket, de így legalább nem a város szélén teszik ki a szemetet. Hozzáteszi, a 

bekerített konténerek mellé is gyakran kiteszik azokat a tárgyakat, amiket a lomtalanításkor 

elmulasztottak. Véleménye szerint emiatt a Rendőrség, és a Közterület-felügyelet 

munkatársainak kell erőteljesebben fellépni és szigorúan kell elbírálni az illegális 

hulladéklerakást. 

A szúnyogirtással kapcsolatban elmondja, az irtásra 7 millió Ft-ot különítettek el, egy irtás 

költsége 2,2 millió Ft, ezáltal háromszori szúnyogirtás esetén is marad 400.000 Ft, amit erre a 

célra lehet fordítani. Hozzáteszi, a szúnyogirtást a vállalkozótól úgy rendelték meg, hogy az a 

lakott külterületeket is érintse. Ebből adódóan nem támogatja Kelemen Ferenc képviselő 

módosító indítványát. Előfordulhat, hogy már kétszeri irtás is elegendő lesz, így több marad 

az elfogadott keretösszegből. Hangsúlyozza, hogy az irtás az Öreghegy, Kishegy, 

Törzsökhegy területére is kiterjed. 

 

Kelemen Ferenc képviselő 

Az elhangzottakra tekintettel visszavonja a módosító indítványát. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a 

következő rendeletet: 

 

 

15/2010. (VII. 08.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló, 1/2010. (I.21.) 

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 

 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról  

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

 

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. 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezet 14. § (4) bekezdés c) pontjában elírás történt, a „240 %-a 

100 forintra kerekített összegét, akkor az önkormányzati támogatás 5500 forint/hó” 

szövegrész helyesen „240 %-a 100 forintra kerekített összegét egyedül élő kérelmező esetén, 

akkor az önkormányzati támogatás 5500 forint/hó”. A módosítás a Pénzügyi Bizottság ülésén 

ismertetésre került. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a 

következő rendeletet: 
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16/2010. (VII. 08.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

és az ezzel kapcsolatos szabályokról 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. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2003. (IX.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

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

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Az előterjesztés tartalmazza, hogy a szolgáltatás díját ezentúl havonta is be lehet fizetni. 

Megkérdezi a szolgáltatást nyújtó cég képviselőjétől, hogy más szolgáltatókhoz hasonlóan 

tervezik-e kedvezmény bevezetését azoknak, akik havonta, átutalással teljesítik fizetési 

kötelezettségeiket? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Hozzáteszi, bizonyos szolgáltatók 10 % kedvezményt adnak az egész éves díjat egy 

összegben befizetőknek. Kérdése, hogy milyen kedvezményeket terveznek? 

 

Kovács Attila, Közszolg Kft. ügyvezetője 

Elmondja, a médiákon keresztül már tájékoztatták a lakosságot, hogy 5 % kedvezményben 

részesítik azokat, akik minden hónap 15-ig, átutalással teljesítik a befizetést. A 

kedvezményeket év végén, egy összegben írják jóvá az érintett számláján. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a 

következő rendeletet: 

 

17/2010. (VII. 08.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 16/2003. (IX.5.) 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 

 

 

5. Tájékoztató a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2010. I. félévében végzett 

tevékenységéről 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

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

Dr. Vörös Ibolya képviselő a testület üléséről távozott, jelen van 21 fő képviselő. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Pápai Többcélú Kistérségi 

Társulás 2010. I. félévben végzett tevékenységéről szóló 

tájékoztatót. 

 

 

6. Bakony Volán Zrt. beszámolója az autóbusszal végzett menetrend szerinti 

helyi személyszállítással kapcsolatos 2009. évi közszolgáltatási tevékenységről 

Előadó: Bebesi István, a Bakony Volán Zrt. vezérigazgatója 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bebesi István vezérigazgató, Redling József, a Bakony 

Volán Zrt. Pápai Üzemigazgatóságának vezetője és Szabó Gábor, a Bakony Volán Zrt. Pápai 

Üzemigazgatóságának munkatársa. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy a beszámoló zárt ülés tárgyát képezné, amennyiben olyan adat merül fel a 

kérdések során, amire zárt ülésen adható válasz, akkor annak elrendeléséről döntenek. 
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Elmondja, hogy a Napló című újság lakossági fórumot hívott össze a volt Kilián lakótelepen, 

amelyen három állampolgár jelent meg, Kövér József önkormányzati képviselő, Balázsné 

Márton Mária és Kerecsényi Zoltán. Hozzáteszi, ő azért nem kapott meghívást, mert állítólag 

ezt a fórumot nem politikusoknak szervezték. A Napló tájékoztatása alapján a fórumon részt 

vevők közül valaki a járatok sűrűségének csökkenését kifogásolta a lakótelepet érintő 

útvonalakon.  

Megkérdezi Bebesi István vezérigazgatótól, hogy valóban csökkent-e a járatsűrűség és 

amennyiben igen, ennek mi az oka? 

Elmondja, hogy a helyi személyszállítást végző közszolgáltató képviselői egyeztetést kértek 

tőle a Fő tér felújítása miatt változó járatok menetrendjéről. Tájékoztatásul elmondja, hogy 

augusztusban, még az iskolakezdés előtt elkészül a belső elkerülő gyűrű, így sor kerül a 

helyijáratok menetrendjeinek munkába és iskolába járással történő összehangolása. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Megkérdezi, hogy az előterjesztés 2. számú mellékletében nem történt-e elírás az autóbuszok 

kilométer telítettségét jelző oszlopban? Véleménye szerint lehetetlen, hogy az itt megadott 

adatokat ezer kilométerben kelljen érteni. 

 

Bebesi István vezérigazgató 

Elmondja, hogy az anyagban nyomdahiba történt, természetesen nem ezer kilométerben kell a 

számokat értelmezni.  

Elmondja, hogy a Fő tér rehabilitációja miatt, a vasúti csatlakozásokhoz való igazodás miatt 

folyamatosan egyeztetnek a beruházás kivitelezőjével és a Műszaki Osztály munkatársaival a 

menetrendek megfelelő kialakítása érekében. Hozzáteszi, az utasoktól érkező igényeket is 

megpróbálják figyelembe venni. A körforgalom elkészülését követően először két 

autóbuszmegállót alakítanak ki a helyijáratok részére a Gróf út - Szabadság út - Tókert utca - 

Böröczky domb útvonalán, az autóbusz-pályaudvar fogadó- és indulási részén. A Fő tér 

forgalmának megszüntetése után több járattal lehet majd közvetlenül eljutni az autóbusz-

pályaudvarról a vasútállomásra. A rehabilitáció befejezéséig kell átgondolni, hogy milyen 

járatok indítására van szükség, így nem kell a lakosságnak állandóan a változó információkat 

figyelni. Elmondja, várhatóan jövő héten kerül sor a regionális egyeztetésre az érintett 

települések polgármestereinek részvételével. Az egyeztetés után kerülne sor a helyközi járatok 

menetrendjének kialakítására az utazóközönség igényeinek figyelembe vételével. Kétféle 

csomagot alakítottak ki a járatszerkezetekkel kapcsolatban, az egyik az utazási igényekhez és 

a volumenhez, a másik pedig az utazási lehetőségekhez igazodó, kínálati járatszerkezet. Az 

önkormányzattal történő egyeztetést követően kerül sor a menetrendek kialakítására.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Hozzáteszi, hogy a fent említett két változatot a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság 

fogja véleményezni. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a Bakony Volán Zrt. a 

módosítások miatt több millió Ft-tal szeretné megnövelni az önkormányzati támogatás 

összegét.  

 

Bebesi István vezérigazgató 

Elmondja, egy vállalkozó sem ellensége önmagának, szívesen vesznek mindenféle 

megrendelést, amelyhez megfelelő kapacitással rendelkezésre is állnak. 

A beszámolóval kapcsolatosan elmondja, a közszolgáltatási szerződésben foglaltakat 

végrehajtották, a járműpark életkorát a megfelelő szintre – 7,7 évre – csökkentették, aminek 

az ára az amortizációs költségek között szerepel. Hangsúlyozza, a színvonal növekedése a 

költségek emelkedésével is jár, a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint a bevétellel 
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nem fedezett indokolt költségek finanszírozása a megrendelő kötelessége, amelyet eddig 

korrekt módon végrehajtottak. 

A Településfejlesztés és Ellátási Bizottság ülésén felmerült kérdésként, hogy mi lesz az előző 

évben képződött 3.879.000,- Ft-os veszteséggel. Elmondja, hogy elvileg a Bakony Volán Zrt-

nek számlát kellene kiállítania a veszteségről, azonban a Zrt. tulajdonosa még nem döntött 

ezzel kapcsolatban. Hozzáteszi, hogy a tavalyi évben nem került sor a veszteség 

kiszámlázására. 

Az elmúlt évben öt alkalommal változtattak a menetrenden, amiben voltak előnyös és 

hátrányos változtatások. Az átszervezés következményeként bizonyos járatoknak 

megváltozott a közlekedési útvonala, így a volt Kilián lakótelepen kis mértékben a kínálati 

oldalon valóban szűkültek az utazási lehetőségek. Hozzáteszi, az említett fórumon kívül eddig 

nem merült fel, hogy 10-30 ember szeretne tömegközlekedéssel utazni, azonban nincsen az 

igényeiknek megfelelő járat. 

Elmondja, hogy Pápán a helyijárati közlekedésben munkanapokon a férőhely kapacitás-

kibocsátás 5,8-6,2 –szerese a ténylegesen igénybe vett utazásoknak, hétvégén ez az érték 

meghaladja a tizenkétszereset. Ebből nem az következik, hogy ilyen sok a járat, hanem 

körülbelül ennyi járattal lehet időben és térben biztosítani az utazási igényeket. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi, hogy a volt Kilián lakótelep vonatkozásában hogyan alakulnak ezek az adatok? 

Annak ellenére, hogy a tömegközlekedési ajánlattétel tizenkétszerese az igényeknek, a 

fórumon a járatok rendkívüli módon történő beszűkülésére panaszkodtak.  

 

Bebesi István vezérigazgató 

Elmondja, a volt Kilián lakótelepen a járatok száma legalább ötszörösen meghaladja az 

igényeket. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Előfordulhat, hogy korábban ez az érték hatszorosa volt az igényeknek és ezt csökkentették 

ötszörösre. 

 

Bebesi István vezérigazgató 

Hangsúlyozza, hogy a kibocsátott férőhely-kapacitás és az utazási igények tekintetében a 

város egyetlen területén sem csökkentették az értékeket öt alá. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Véleménye szerint ez a terület rendelkezik a városban a legjobb mutatókkal, az ajánlat itt az 

ötszörös értéket is meghaladja. 

 

Bebesi István vezérigazgató 

Egyetért dr. Kovács Zoltán polgármesterrel, hozzáteszi, frekventált területről van szó. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kérdése, hogy a Veszprémi út, Budai Nagy Antal utca kereszteződésében lévő körforgalom és 

a lakótelep közötti útvonalon hogyan alakulnak ezek a számok? A városban ez az érték 

átlagosan öt és hat között mozog, azonban kérné, hogy az említett területen érvényes 

adatokról tájékoztassák. Véleménye szerint ezen a kiemelt tömegközlekedési vonalon 

magasabbak az értékek a város egyéb területeinél. 
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Bebesi István vezérigazgató 

Elmondja, hogy a tavaly végzett felmérés szerint fenti útvonalon a kínálat 6,8-szerese az 

igényeknek. 

 

Mészáros István képviselő 

A beszámolóban szerepel, hogy 2009-ben a kirótt pótdíj összege 496.000,- Ft, s az ebből 

beszedett összeg 154.000 Ft. Megkérdezi, hogy mi okozza az összegek közötti jelentős 

különbséget? 

 

Bebesi István vezérigazgató 

A kérdésre válaszolva elmondja, a kirótt bírságok egy részét a szociális körülményekre 

tekintettel méltányosságból elengedik, továbbá sokan nem hajlandóak befizetni a bírság 

összegét, ellenük eljárást indítanak. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Támogatja azt az elképzelést, amely szerint a helyijáratok menetrendjét hozzáigazítanák a 

Pápa-Csorna vasútvonalon közlekedő járatok érkezési és indulási időpontjaihoz. Hozzáteszi, 

Fónagy János államtitkár szerint az ideális állapot az lenne, ha a vasúti és autóbusz-

közlekedést lebonyolító társaságok egymás érdekeit figyelembe véve együttműködnének a 

menetrendek tekintetében. 

 

Kovács József képviselő 

Javasolja az előterjesztés támogatását, véleménye szerint szakmailag jól előkészített 

beszámolóról van szó. Megköszöni, hogy a környékén lakók által lakossági fórumon javasolt 

iskolabuszt a Bakony Volán Zrt. pár napon belül elindította, a szülők és a gyermekek 

megelégedettségére. A négy-öt próbahónap után bebizonyosodott, hogy a járat működtetése 

gazdaságos és igény is van rá.  

 

Kövér József képviselő 

Elmondja, hogy a volt Kilián lakótelepen tartott lakossági fórumon meghívás alapján vett 

részt, az ott elhangzottakat pedig a saját maga, illetve a hozzá forduló állampolgárok 

tapasztalatai alapján állította.  

Személyesen tapasztalta, hogy fél tizenkettő és dél között ritkult a járatsűrűség a Fő tér és a 

volt Kilián lakótelep útvonalon, fokozottabb járatcsökkenést pedig az öt óra utáni időszakban 

lehet tapasztalni, azonban azt nem állítja, hogy ez 20-30 főt is érintene. A lakótelepen élők 

nehezen szokták meg a korábbi menetrend megváltoztatását. 

Többször felmerült problémaként, hogy nincsen közvetlen járat a volt Kilián és Vajda Péter 

lakótelep között. A Településfejlesztési és Ellátási Bizottság ülésén szóba került, hogy a 

belváros rekonstrukcióját követő forgalomátszervezés során erre is keresnének megoldást.  

Nyáron, a strandszezonban célszerűnek tartaná, ha a 9-es és 10-es járatok elmennének a 

Vízmű utca elején található körforgalomig. Megjegyzi, ez járatonként körülbelül másfél 

kilométerrel emelné a megtett távolságot. Véleménye szerint kis ráfordítással növelhetnék az 

utasok elégedettségét és eleget tennének az érintett területeken élő állampolgárok kéréseinek. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A két városrész közötti közvetlen autóbusz-közlekedés biztosítása már többször felmerült a 

bizottsági és a képviselőtestületi üléseken. Kérték a Bakony Volán Zrt.-től, hogy indítsanak 

próbajáratot, amelyből fel tudják mérni, hogy mennyire lenne gazdaságos a járatok 

útvonalainak megváltoztatása.  
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Bebesi István vezérigazgató 

Minimum három hónapos próbaidő alatt derül ki, hogy egy járatot mennyien vennének 

igénybe. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Célszerűnek tartaná a menetrendek legközelebbi átszervezésekor ténylegesen kipróbálni, hogy 

hogyan alakulnának a járatokkal kapcsolatos igények és ennek figyelembe vételével döntést 

hozni. Hozzáteszi, előfordulhat, hogy a járat menetidejének hosszúsága visszatartaná az 

utazókat.  

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, Felsővárosban a 17-es járat bizonyos megállóit valóban a kihasználatlanság miatt 

szüntették meg. Hozzáteszi, ilyen esetekben egyetért a Bakony Volán Zrt-vel, hogy a 

járatcsökkentés mellett döntött. 

 

Bebesi István vezérigazgató 

Elmondja, hogy ősszel, a testületi ülésen elhangzott észrevételek alapján, a 

Településfejlesztési és Ellátási Bizottság egyetértésével, a Műszaki Osztály munkatársainak 

segítségével alakítják ki az autóbuszok végleges közlekedési hálózatát. A költségek 

vállalásával módosítják a 9-es és 10-es járat útvonalát, és felmerülő igények esetén bővítik a 

17-es járat megállóinak számát. Hozzáteszi, meg kell keresni a kínálat és az igények közötti 

ésszerű összhangot, ami még gazdaságos és az utazóközönség igényeit is kielégíti. 

Hangsúlyozza, hogy az átszervezést követően több járattal lehet majd eljutni a 

vasútállomástól az autóbusz-pályaudvarra. Szem előtt kell azonban tartani, hogy anyagilag és 

hálózatilag sem lehet megvalósítani, hogy minden városrészből közvetlen járatok induljanak a 

város többi részére.  

 

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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

96/2010. (VII.8) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bakony 

Volán ZRt. autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítással kapcsolatos 2009. évi közszolgáltatási 

tevékenységéről szóló beszámolót 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. 
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A Képviselőtestület 21 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 

97/2010. (VII.8) határozat 

1.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

61,62,83,85/2010. (V.06.) határozatok végrehajtására adott 

jelentéseket elfogadja. 

 

2.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

3/2010. (I.21.) határozat végrehajtására adott jelentést 

elfogadja azzal, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése értelmében – a 

23/2003. (II.20.) határozatban foglalt feltételekkel – 

pályázatot ír ki az aljegyzői munkakör betöltésére.  
 

Utasítja a Polgármestert a pályázat kiírásával kapcsolatban a 

szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

 

7. Vegyes ügyek 

 

 

a)  Belvárosi Szabályozási Terv és Pápa Helyi Építési Szabályzatának 

módosítása kapcsán a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről szóló 

döntés 

 

 

Gőgös Zoltán képviselő a testület üléséről távozott, jelen van 20 fő képviselő. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést 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 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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98/2010. (VII.8) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa 

Belváros Szabályozási Tervének és Pápa HÉSZ módosítása 

kapcsán nem tartja szükségesnek a 2/2005. (I.11.) Korm. 

rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását az alábbi 

indokolással: 

- a tervező vizsgálatai és tervjavaslatai alapján nem mutatott 

ki jelentős környezeti hatásváltozást 

- tervezett zöldfelületi fejlesztések a környezeti állapotot 

javítják 

- településszerkezet, területfelhasználás nem változik, új 

beépítési területek nem kerülnek kijelölésre 

- a beépítés és a telkek struktúrája nem változik 

- a terv a meglévő épületállomány nagy részének 

megmaradásával számol 

- a Fő téren és Fő utcán a gyalogos zóna kialakításával a 

közlekedési zaj kisebb lesz, a műemléki belváros más 

részein forgalomcsillapítás (sebességcsökkentés, gyalogos 

zóna) tervezett 

- összességében jelentős környezeti hatásváltozások nem 

várhatók. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntést és annak indokait a 

helyben szokásos módon tegye közzé. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 9. § (3) 

bekezdése alapján a rendezési tervekhez kapcsolódó környezeti 

vizsgálat szükségessége felöli döntési hatáskörét a 

Településfejlesztési és Ellátási Bizottságra ruházza át. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosítást terjessze a Képviselőtestület elé. 

 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

b)  Vajda Péter lakótelep bővítés; Külső Várkert Szabályozási Terv és Bocsor I. u. – 

Teleki u. – Szabó E. u. – Szilágyi J. u. tömb szabályozási terv  és Helyi Építési 

Szabályzat módosítása kapcsán a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről való 

döntés 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság 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 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

99/2010. (VII.8) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete  

- a Vajda P. lakótelep bővítés szabályozási terv és helyi 

építési szabályzat módosítása, 

- a Külső Várkert szabályozási terv és helyi építési szabályzat 

módosítás, 

- a Bocsor I. u. – Teleki u. – Szabó E. u. – Szilágyi J. u. tömb 

szabályozási terv, 

településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat 

módosítás 

településrendezési tervek esetében nem tartja szükségesnek 

a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat lefolytatását az alábbi indokolással: 

- a tervezők vizsgálatai, értékelései nem mutattak ki jelentős 

környezeti hatást 

- a településszerkezet nem, vagy csak jelentéktelen 

mértékben változik 

- a jelenlegitől eltérő funkció, területfelhasználás nem 

tervezett 

- a környezeti állapotot jelentősen megváltoztató beépítés 

nem történik 

- a biológiai aktivitásérték nem változik, illetve javul 

- összességében jelentős környezeti hatásváltozások nem 

várhatók. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntést és annak indokait a 

helyben szokásos módon tegye közzé. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester  

      Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

c)  Tűzoltóautó ajándékozása Kovászna városnak 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Németh Tamás tűzoltóparancsnok. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, hogy a kampeni tűzoltóságtól kapott Mercedes 

típusú gépjárműfecskendőt ajándékozzák a nehéz anyagi körülmények között lévő 

Kovásznának, amelyre a kovásznai napokon kerül sor. Az ajándékozáshoz megkérik a 

kampeni tűzoltóság hozzájáruló nyilatkozatát. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

korábbi vezetője, dr. Tatár Attila tű. altábornagy engedélyezte az autó ajándékozását az 

erdélyi testvérvárosnak. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy Kovásznán a jelenleg tűzoltásra használt gépjárművekhez és technológiához 

képest több generációs előrelépést jelent majd a Pápán már leselejtezett gépjárműfecskendő 

üzembe állítása. Az ott élők elmondták, hogy Komando településen egyáltalán nincsen 

tűzoltásra alkalmas eszköz. Az előterjesztésben szereplő gépjármű ajándékozása esetén a 

kovásznai gépjárművet átadnák Komandonak, így tulajdonképpen két településen is 

segítenének. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, további 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: 

100/2010. (VII.8) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának használatában álló, 

AYA-989 forgalmi rendszámú, Mercedes 1313 LF típusú 

tűzoltó gépjárművet, térítés nélkül, Kovászna város tulajdonába 

adja. Az ajándékozással kapcsolatos költségeket Pápa Város 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága finanszírozza.  

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

     Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

     Németh Tamás tűzoltóparancsnok  

 

d)  „Fogadj örökbe egy közterületet” program előkészítésével kapcsolatos döntés 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a program részletes kidolgozására az előterjesztés 

elfogadását követően kerül sor. Az ország több településén – például Újbudán, Pécsen, 

Kaposváron, Zalaegerszegen – elindult ez a program, és véleménye szerint Pápán  is jó egy 

ilyen kezdeményezés, hiszen sok a zöldfelület Bízik abban, hogy a program 

eredményeképpen a fiatalok a fák kitördelése helyett a zöldterületek megóvására törekednek, 

így javulhat majd a városkép. Az elképzelések szerint a program keretében akár iskolai 

osztályok is választhatnának egy olyan területet, amelynek a gondozását maguk végzik.  
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Venczel Csaba képviselő 

Örül a kezdeményezésnek, hozzáfűzi, több állampolgár már eddig is vállalta bizonyos 

közterületek gondozását. Példaként említi id. Sass Károlyt, aki az Arany János utcai 

kereszteződésben lévő útelválasztásra szolgáló szigetet évtizedek óta rendben tartja, 

gondozza.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, további 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: 

 

101/2010. (VII.8) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete „Fogadj 

örökbe egy közterületet” program indítását határozza el. A 

program keretében magánszemélyek, lakóközösségek, civil 

szervezetek, intézmények, cégek részt vehetnek az 

önkormányzattal együttműködve a közterületek, parkok 

gondozásában.   

Utasítja a polgármestert, hogy a program részleteit dolgozza ki 

és terjessze a képviselőtestület elé. 

 

Határidő: soron következő képviselőtestületi ülés 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

                Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

A testület ülésére megérkezett Klaus Blos, a Teuton lovagrend nagymestere és visszaérkezett 

Gőgös Zoltán képviselő. Jelen van 21 fő képviselő. 

 

A polgármester és Klaus Blos által elmondottakat Boros Katalin köztisztviselő tolmácsolja. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Tisztelettel köszönti Klaus Blost, mint a Teuton lovagrend nagymesterét, aki jónéhány 

alkalommal adományozott a városnak egészségügyi berendezést, tisztítószert, bébiételt és 

tartós élelmiszert, amelyeket a katolikus egyháznak és a családsegítő szolgálatnak juttatott el. 

Az adományokat a városban és a környező településeken osztják szét.  

Javasolja, hogy a Képviselőtestület határozatban ismerje el és köszönje meg Klaus Blos 

városért végzett munkáját. 

 

Kéri a testület állásfoglalását fenti javaslattal kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozta: 

 

102/2010. (VII.8.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elismerését 

és köszönetét fejezi ki és dicséretben részesíti Klaus Blost, a 

Teuton lovagrend nagymesterét, a városért végzett nagylelkű 

munkájáért. 
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Klaus Blos 

Megköszöni a testület elismerését és elmondja, hogy amit ő és a Teuton lovagrend lassan több 

évtizede Pápa városával együtt csinál, az egy olyan közös munka, amiért ő tartozik 

köszönettel a városnak. Hozzáteszi, elsősorban a rászoruló embereknek szeretnének segíteni, 

amit szívből tesznek és úgy érzi, őket is szeretettel fogadják Pápán. Természetesen nem 

jönnének évente több alkalommal, ha nem tudnák, hogy szívből fogadják őket és az álaluk 

hozott adományokat a rászorulóknak juttatják el. Köszönetet mond a családsegítő szolgálat 

munkatársainak a közreműködésért. 

A mostani szállítmány értéke körülbelül 45.000 Euro, a súlya 11 tonna. Hozzáfűzi, 

amennyiben szívesen látják, gyakrabban jön, természetesen nem üres kézzel. 

Köszönetét fejezi ki és gratulál dr. Kovács Zoltán polgármesternek a városban végzett 

munkájához, ahová 1996 óta rendszeresen szállíthatja az adományokat. Úgy érzi, hogy a 

városban mindenki sokat tesz a rászoruló emberek segítése érdekében. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy a kapcsolat másfél évtizede tart és először Heinz Meier jött a lovagrend 

képviseletében, aki sajnálatos módon már elhalálozott. 

 

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

pontja alapján indítványozza, hogy a 114. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja 

meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt. 

 

 

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

pontja alapján zárt ülést rendel el. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

döntését. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 9,30 órakor szünetet rendel el, majd ezt követően 9,40 

órakor folytatja a testület ülését. A testület üléséről távozott Máté István képviselő . Jelen van 

20 fő képviselő. 

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

Sándor, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke. 

 

Sinka László elnök 

Elmondja, hogy több mint 10 éve működik együtt rendkívül sikeresen Pápa városa és a 

Magyar Kézilabda Szövetség. A Szövetség az általa adható legmagasabb kitüntetéssel, a 

„Magyar Kézilabdázásért” kitüntető címmel ismerte el májusi ülésén a Képviselőtestület, 

különösen dr. Kovács Zoltán polgármester segítségét, amelyet a kézilabda sport fejlesztéséért 

és támogatásáért, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség hazai és nemzetközi programjainak 

megvalósításáért nyújtott, amely egyedülálló és példaértékű. Elmondja, hogy 10-11 évvel 

ezelőtt a női junior világbajnokság megrendezésére elsősorban Győr városával együtt 
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készültek, majd felmerült, hogy a Pápán újonnan épült Sportcsarnokban is lehetne 

mérkőzéseket tartani. A rendezvényből és a rendezési körülményekből egyértelművé vált, 

hogy jó döntést hoztak. Ezt követően érezhetően fellendült a városban a kézilabda sport, 

jónéhány világklasszis sportoló játszott a mérkőzéseken, és több női és férfi válogatott 

mérkőzés megrendezésére került sor. Az első komolyabb rendezvény a junior világbajnokság 

volt, majd ezt követték magyar kupák, és több olyan nemzetközi utánpótlás esemény, 

amelyeket eddig más városokban rendeztek meg. A legutóbbi Női Junior Európa Bajnokságon 

is magas színvonalú mérkőzéseket tudtak rendezni. A Pannon Kupa megrendezésében való 

részvételért is szeretne köszönetet mondani.  

Véleménye szerint Pápa méltán érdemelte ki a kitüntető címet és bízik abban, hogy hosszú 

évekig fognak még sikeresen együttműködni. A Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének 

tagjaként elmondja, nagyra becsülik a város sportszeretetét.  

 

Ezt követően átadják dr. Kovács Zoltán polgármesternek a kitüntető oklevelet. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy a testület minden tagja jó szívvel dönt, amikor sportról – különösen 

kézilabdáról – van szó. Pápán hosszú évtizedek óta amatőr hagyományai vannak a 

kézilabdázásnak. Hozzáteszi, hogy a város nem tudja felvenni a versenyt sem Győrrel, amely 

a magyarországi női kézilabdázás fellegvára, sem Veszprémmel, ahol az MKB férfi 

kézilabdacsapat működik, azonban aktívan részt vehet a fiatalok és az utánpótlás nevelésében. 

A világversenyeket illetően elmondja, hogy az ide érkező játékosok egy kézilabdát szerető és 

hozzáértő közönséggel találkozhatnak. Megjegyzi, a junior európa- és világbajnokságon a 

döntő kivételével Pápán volt a legmagasabb a nézőszám. A legutóbbi világeseményen a 

magyar-norvég döntő mérkőzés első felvonásán, Pápán jobb eredmény született sajnos, mint a 

döntőn. Megköszöni az elismerést és elmondja, hogy a testület tagjain kívül sokan működtek 

közre a rendezvények sikerében. 

Elmondja, hogy a városban közeljövőben megvalósuló szállodafejlesztést követően a 

rekreációt, versenyeztetést és a pihenést együtt biztosítva tudnak majd otthont adni 

világversenyek csoportküzdelmeinek. Hozzáteszi, melegítőcsarnok építését is tervezik, amely 

hozzájárulna ahhoz, hogy a mérkőzések között rövidebb szünetek legyenek. Ennek egyelőre 

anyagi korlátai vannak.  

Megköszöni az elismerést és elmondja, hogy továbbiakban is szívesen állnak a Magyar 

Kézilabda Szövetség rendelkezésére. 

 

 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 9,55 órakor bezárja.  

 

 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 Dr. Kovács Zoltán Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 


