
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

 

Szám: 1/ 1 – 63 /2010. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-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, Bocskay László, Harangozó Zsigmond, Venczel Csaba, 

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

István, dr. Németh Márta, Pingiczer Sándor, Kövér József, Kelemen Ferenc, 

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

  

  Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

  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. 

 

 

Távolmaradásukat bejelentették: Gőgös Zoltán, dr. Vörös Ibolya és Zsegraics Gyula 

képviselők. 

A testület ülésére később érkeztek: Dr. Kontrát Károly és Grőber Attila képviselők. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Köszönti a megjelenteket. A testület ülését 8.30 órakor megnyitja.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról. 

 

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

határozatot hozta: 
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105/2010. (VIII.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. 

augusztus 19-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. Személyi ügyek 

I. Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 

megválasztása 

II. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 

megválasztása 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

2. Beszámoló az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

4. „Fogadj örökbe egy közterületet” program elfogadása 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

5. Vegyes ügyek 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Napirend előtti hozzászólásában tájékoztatja a testület tagjait és a jelenlévőket, hogy a város 

forgalmas helyein defibrillátor készülékek kerülnek elhelyezésre. Az önkormányzat és a Pápai 

Többcélú Kistérségi Társulás is vásárolt készüléket, amely azért fontos, mert szívinfarktus 

esetén perceken múlhat egy ember élete. 

Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatalban elhelyezésre kerülő készüléket a Megafon 

együttes februári jótékonysági koncertjének adományából vásárolták. A Városi 

Sportcsarnokban lévő, kizárólag orvosok által használható készüléket áthelyezik a 

gyermekorvosi ügyeletre, a helyére pedig egy félautomata készülék kerül. A készülék a 

csarnokon kívül a Petőfi Sándor Gimnázium és a Perutz Stadion területén is segítséget 

nyújthat. A harmadik készüléket a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Pálos téri helyiségében 

helyezik el, tekintettel arra, hogy a buszpályaudvar és a városi piac területén sok ember fordul 

meg. A készülékeket és a kezelésükhöz értő személyek rendelkezésre állását táblák fogják 

jelezni. Az akkreditált képzésben a Polgármesteri Hivatalból 2 fő, a Sportcsarnokból 3 fő, a 

Társulás dolgozói közül pedig 2 fő vett részt. Hangsúlyozza, kiemelten fontosnak tartja a 

készülékek elhelyezését, de bízik abban, hogy nem kell majd használni azokat. 
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Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

1. Személyi ügyek 

I. Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

 A testület ülésére Grőber Attila képviselő megérkezett, jelen van 19 fő képviselő. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, a parlament döntésének köszönhetően kevesebb lesz az  

önkormányzati képviselők száma. Pápán 10 egyéni választókerület került kialakításra, a 

szavazókörök száma pedig 31-re emelkedett. Az új választókerületek kialakításakor Pápa 

város jegyzője figyelembe vette a történelmi városrészeket, a földrajzi sajátosságokat, 

valamint, hogy azok arányosak legyenek, azonban az alacsony létszámból adódóan egyes 

településrészek – Borsosgyőr, Kéttornyúlak és Tapolcafő – más városrészekkel együtt 

alkotnak egy választókerületet.  

A változtatások miatt a szavazatszámláló bizottság tagjait is a lakóhelyüknek megfelelő 

választókerületbe kellett besorolni, ezúton is megköszöni a tagok megértését.  

A helyi választási bizottság tagjává Nagy Gyula és Móritz Mária helyett Antal Sándort – aki 

1971 óta él Pápán, 40 évig dolgozott az Acsády Ignác Szakképző Iskolában, ahonnan 

igazgatóhelyettesként ment nyugdíjba – és dr. Édes Ágnes jogászt, ügyvédet – aki egy 

évtizede van a jogi pályán és 2004-ben szakvizsgázott –, a bizottság póttagjává pedig Gruber 

Mariannát, a Türr István Gimnázium volt igazgatóját és Köntös Lászlót, a Református 

Tudományos Gyűjtemények igazgatóját javasolja a jegyző. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

106/2010. (VIII.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a választási 

eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdése 

értelmében a Pápa városban működő helyi választási bizottság 

tagjait és póttagjait az alábbiak szerint megválasztja: 

 

 Tagok:  Antal Sándor  

Dr. Böröczky Zoltán Gábor  

   Dr. Édes Ágnes  

 Póttagok: Gruber Marianna 

Köntös László 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a helyi választási bizottság tagjai 

részére a megbízólevelet adja ki. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Gratulál a megválasztásukhoz és jó munkát kíván. 

 

 

II. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 

megválasztása 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

107/2010. (VIII.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a választási 

eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdése 

értelmében – figyelemmel a választási eljárásról szóló            

1997. évi C. törvény módosításáról szóló 2010. évi LX. törvény 

11. §-ában foglalt rendelkezésre - a Pápa város területén 

kialakított 10 egyéni választókerület 31 szavazókörében működő 

szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait az 

előterjesztésben foglaltak szerint megválasztja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy az újonnan megválasztott 

szavazatszámláló bizottság tagok és póttagok részére a 

megbízólevelet adja ki. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Gratulál a megválasztott személyeknek, és eredményes munkát kíván.  

 

Ezt követően a megválasztott helyi választási és szavazatszámláló bizottságok tagjai esküt 

tesznek. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Felkéri dr. Kanozsainé Pék Mária jegyzőt a szavazatszámláló bizottságok tagjainak 

tájékoztatására. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Köszönetet mond a helyi választási bizottság és a szavazatszámláló bizottságok tagjainak a 

tisztség elfogadásáért. Felhívja a figyelmüket, hogy a további tudnivalókról, az oktatások 

időpontjáról levélben kapnak értesítést. A Helyi Választási Bizottság 2010. augusztus 24-én 

tartja az alakuló ülését. Tájékoztatja a bizottság tagokat, hogy megbízóleveleiket a 

Házasságkötő teremben vehetik át. Mindenkinek eredményes munkát kíván. 
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2. Beszámoló az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a mellékelt 

jelenléti ív szerint. 

A testület ülésére dr. Kontrát Károly képviselő megérkezett, jelen van 20 fő képviselő. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

 

108/2010. (VIII.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 

az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Szervezeti és 

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

módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 
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18/2010. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

20/1995. (IV.27.) 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. „Fogadj örökbe egy közterületet” program elfogadása 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Hozzászólását felolvassa, véleménye szerint az előterjesztésben szereplő program hasznos és 

jó kezdeményezés, amely hozzájárulhat a komfortosabb, szebb és zöldebb városkép 

létrejöttéhez. Pápa köztereinek fenntartása, gondozása, fejlesztése jelentős összegbe kerül. A 

város partnereket, támogatókat vár a pápai lakosok soraiból, bárki, bármilyen adománnyal, 

felajánlással, vagy fizikai munkával segíthet Pápa közterületeinek megóvásában, a 

zöldfelületek gondozásában. A program a környezettudatos szemléletformálásban is pozitív 

hozadékkal bírhat, példát adhatnak a város iránti felelősségről, természeti és épített értékei 

védelmének fontosságáról.  

Módosító indítványában javasolja, hogy a program indulásakor készítsenek egy, a 

Városgondnokság által összeállított ajánlati listát az örökbefogadható területekről, amely 

tartalmazza a zöldterületeket, természeti értékeket, fákat, parkokat, patakszakaszokat stb. E 

területek listáját a pápai lakosok, valamint az örökbefogadó polgárok javaslatai alapján 

folyamatosan bővíthetnék.  

Javasolja, hogy a program szervezői vegyék fel a kapcsolatot a város oktatási intézményeivel, 

valamint kiemelten kezeljék az iskolák és óvodák faültetési akcióinak, közterület örökbe 

fogadási kezdeményezéseinek támogatását. Fontosnak tartja, hogy a helyi média rendszeresen 

felhívja a lakosok figyelmét a programra. Kéri a testületet módosító indítványának 

támogatására. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, az előterjesztésben azokat a területeket sorolták fel, amelyeket nem lehet örökbe 

fogadni. Véleménye szerint rendkívül nehéz egy olyan listát összeállítani, amely minden 

örökbe fogadható területet tartalmaz, mivel több hektárnyi területről van szó. Hozzáteszi, 

amennyiben Szirbek Rita képviselő asszony vállalkozik a lista elkészítésére, tárgyalhatnak 

róla a későbbiek folyamán. 
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Szirbek Rita képviselő 

Példaként említi, hogy más városban egy általa említett lista alapján működtetik az 

örökbefogadási programot, és amennyiben olyan területet jelez az állampolgár, ami azon nem 

szerepel, kiegészítik azzal. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Néhány városban lehet, hogy így működik a program, Pápán azonban nem ez lenne a 

gyakorlat. Véleménye szerint az itt élő polgárok ismerik a város frekventált területeit. 

 

Kéri a testület állásfoglalását Szirbek Rita módosító indítványáról, miszerint készítsenek egy 

listát a városban lévő örökbefogadható területekről a Városgondnokság munkatársaival 

együtt.  

 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, 7 

tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

109/2010. (VIII.19) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Fogadj 

örökbe egy közterületet” programot az előterjesztésben foglaltak 

szerint elfogadja, annak végrehajtására Pápa Város 

Önkormányzatának Városgondnokságát, mint a város 

közterületeinek, önkormányzati tulajdonú területeinek 

fenntartásáért, karbantartásáért felelős szervezetet utasítja.  

A program lebonyolításához éves szinten bruttó 2.000.000,- Ft – 

2010. évben ennek időarányos részét: bruttó 650.000,- Ft – 

keretösszeget biztosít a költségvetésből Pápa Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága részére. Amennyiben év 

közben a keretösszeg kimerül, úgy a Képviselőtestület a 

szükséges forrást a pótköltségvetés tárgyalásakor biztosítja. 

 

Határidő:  2010. szeptember 1. 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

  Bánhidi László PVÖ VG intézményvezető 

  Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

Jelentés a képviselőtestület ülésein hozott lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról 

A napirend tárgyalásán jelen van Simon Jánosné, a Move Nonprofit Közhasznú Zrt. 

vezérigazgatója. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 



 8 

Venczel Csaba képviselő 

Megkérdezi, hogy a Lux-Tex Kft. Move Zrt.-be történő integrálásakor mennyi munkavállalót 

vettek át, és közülük hányan dolgoznak jelenleg a Zrt.-nél? 

 

Simon Jánosné vezérigazgató 

A kérdésre válaszolva elmondja, 2009 novemberében és december közepén körülbelül 700 fő 

került a társasághoz.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megjegyzi, a beszámoló tartalmazza, hogy a MOVE Zrt.-nek tíz nap alatt 24 telephelyet 

kellett bejárnia és 700 ember munkaszerződését kellett elkészíteniük. 

 

Simon Jánosné vezérigazgató 

Elmondja, hogy a munkavállalók átvételét vállalták, a telephelyekét nem. Azok átvilágítása 

során bezárták a nem gazdaságosan működtetett telephelyeket, így jelenleg 22 telephely van. 

Példaként említi, hogy egyes telephelyen 7 főt foglalkoztattak, így a kiadások meghaladták a 

bevételeket.  

 

Venczel Csaba képviselő 

Kérdése arra irányult, hogy a Lux-Tex Kft-nél foglalkoztatott munkavállaló mindegyikét 

sikerült-e tovább foglalkoztatni az integrálást követően? 

 

Simon Jánosné vezérigazgató 

Hangsúlyozza, hogy minden munkavállaló átvételre került, kivéve azt, aki nem kívánta a 

továbbfoglalkoztatását.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi, hogy nincs-e veszélyben a cég finanszírozása? Az előterjesztésben utaltak a 

finanszírozási helyzet bizonytalanságára. A korábbi időszakban - a Magyar Államkincstár 

finanszírozási rendszerében - több probléma is adódott a pénzügyi elszámolásokkal. 

Tudomása szerint – és ez a bizottsági ülésen is felmerült – a pénzügyi elszámolásokkal 

kapcsolatban eljárások indultak a cég ellen, valamint állítólag büntetőeljárás megindítására is 

sor került.  

 

Simon Jánosné vezérigazgató 

Hangsúlyozza, a MOVE Zrt. ellen nem indult és nincsen folyamatban felszámolási és 

büntetőeljárás sem. Az országban valóban indult néhány cég ellen felszámolási eljárás vagy 

gazdasági bűncselekmény miatt büntetőeljárás. Meglepődve hallotta, hogy ilyen híreket lehet 

a MOVE Zrt.-ről hallani, mert nem fedik a valóságot. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A kérdést azért tette fel, hogy a képviselőtestület minden információ birtokában dönthessen a 

beszámoló elfogadásáról. 

 

Simon Jánosné vezérigazgató 

Elmondja, a MOVE Zrt.-t kérték meg, hogy a pénzügyi ellehetetlenülése miatt vegye át a 

Lux-Tex Kft.-t. A Zrt. nem engedheti meg, hogy bármi probléma adódjon a finanszírozás 

körül, mert ez a támogatásukat veszélyeztetné. A finanszírozás sajnos utólagos, szeretné 

elérni, hogy a támogatási összegeket előlegként kapja meg a cég, mert addig a munkavállalók 

bérének, költségeinek kifizetéséhez nagy összegű hitelt kell felvenniük. A MOVE Zrt. 1200 
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munkavállalójának a munkabére – járulékokkal együtt – 120-123 millió Ft között van. A 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Rehabilitációs Főosztálya szeptember közepén tart szakmai 

értekezletet, ahol reményei szerint sikerül több dolgot tisztázni a jövőre nézve. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

A 194/1998. (XI.26.) határozat szerint az egyesület tulajdonában lévő ingatlanra bejegyzett 

visszavásárlási jog, valamint annak a biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom 

törléséhez a Képviselőtestület azzal a feltétellel járult hozzá, hogy az egyesület eleget tesz a 

foglakoztatási kötelezettségének - amely szerint a munkavállalóinak 80 %-a megváltozott 

munkaképességű dolgozó – és erről a számról a testület tagjait évente tájékoztatja. 

Kérdése arra irányul, hogy feltétlenül szükséges-e évente ilyen mélységű – gazdasági és 

egyéb kérdésekre is kiterjedő - beszámolót kérni a MOVE Zrt.-től, nem tartanák-e 

elegendőnek kizárólag az előírt foglalkoztatási létszámról történő jelentést? Javasolja ennek 

felülvizsgálatát. A Zrt. pápai telephelyén a foglalkoztatottak száma 302 fő, amelyből 256 fő 

megváltozott munkaképességű, így ez a szám eléri a 80,8 %-ot. Az 1200 főt foglalkoztató 

cégnek kizárólag 1 telephelye van a városban, Pápán ennél jóval nagyobb cégek sem 

tájékoztatják a testületet a tevékenységükről ilyen részletességgel.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A felvetésre válaszolva elmondja, a pápai cégek közül a MOVE Zrt. áll szerződéses 

viszonyban az önkormányzattal. Javasolja, hogy Pingiczer Sándor képviselő által felvetett 

kérdésről a következő ciklus képviselőtestülete döntsön. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Indokoltnak tartja a megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató cég 

tevékenységének figyelemmel kísérését, a velük történő esetleges visszaélések elkerülése 

végett.  

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, hogy a 95/2010. (VII.8.) határozatra adott jelentésben szerepel, hogy a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-

szakellátásban” című pályázat beadását felfüggesztette. Megkérdezi dr. Kovács Zoltán 

polgármestertől, mint kormánypárti képviselőtől és a megyei közgyűlés Egészségügyi 

Bizottságának elnökétől, van-e tudomása arról, hogy miért függesztették fel a pályázatot?  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy tudomása szerint 2010 szeptemberében vagy 

októberében írják ki az új pályázatot, ezért is szükséges a szándéknyilatkozat megerősítése. 

Jelenleg a teljes egészségügyi struktúra áttekintése folyamatban van.  

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további 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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110/2010. (VIII.19.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

194/1998. (XI. 26.), a 79/2010. (VI. 7.), a 81/2010. (VI. 7.), a 

84/2010. (VI. 7.) és a 93/2010. (VI. 29.) határozatok, a 

98/2010. (VII. 8.) határozat 1. pontja, valamint a 99/2010. 

(VII. 8.) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 95/2010. 

(VII. 8.) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja, 

ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

előterjesztés 2. számú mellékletét képező tulajdo-

nosi/fenntartói nyilatkozatot aláírja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

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 

 

 

5. Vegyes ügyek 

 

a) KDOP-2010-4.1.1.E keretében pályázat benyújtása (Pápa, Somlai u. – 

Munkás u. közötti városrész csapadékvíz elvezetése) 
 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Településfejlesztési és Ellátási Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Az előterjesztésben szerepel, hogy a nyertes pályázat esetén megoldódna a Somlai u. - 

Munkás u. közötti városrész csapadékvíz elvezetése. Megkérdezi, hogy ez segíteni fog-e a 

belváros dél-délnyugati részének a csapadékvíz-elvezetésén? Az elmúlt időszak rendkívüli 

esőzései miatt a Kis tér – Barát utca - Csatorna utca területén is problémák voltak.  

 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, az átfogó csapadékvíz-rendezési tanulmányban szerepel, 

hogy a csapadékvizet a város dél-délnyugati részén át az élő vízfolyásokba kell vezetni, hogy 

ne folyjon végig a városon. A Munkás utcai csapadékvíz-gyűjtő a Munkás utca és környéke, 
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valamint a Erkel Ferenc utcától dél-nyugatra fekvő területek csapadékvizét vezeti majd el, 

tehermentesítve ezáltal a belvárosi csapadékvíz-elvezető rendszert. Dr. Péntek Árpád 

képviselő által felvetett problémát jelenleg is vizsgálják, a Vízitársulat felvételei szerint a 

Cinca sor nyomvonalán sérült meg a csapadékvíz-elvezető csatorna.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

111/2010. (VIII.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP-2010-4.1.1.E) 

keretében beadandó „Pápa, Somlai u. – Munkás u. között 

városrész csapadékvíz elvezetése” pályázattal. A pályázaton 

igényelt támogatás 100.000 eFt, melyhez a saját forrást a 

mindenkori éves költségvetése terhére annak felmerülésekor 

biztosítja. 

 

Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat 

benyújtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg, valamint a saját forrás csökkentése érdekében – lehetőség 

esetén – egyéb források bevonásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2010. szeptember 13.(a pályázat benyújtására) 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

      Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

      Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

      Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

b) Támogatás nyújtása a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola főépülete tetőszerkezetének felújítási munkálataihoz 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozta: 
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112/2010. (VIII.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a 

költségvetés általános tartaléka terhére - 900000 Ft támogatást 

nyújt a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola főépülete tetőszerkezetének felújítási munkálataihoz.  

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kárpátaljai Magyar 

Főiskoláért Alapítvánnyal támogatási szerződést kössön. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

  Menyhárt László osztályvezető 

 

 

c) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2011. évi fordulójához 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

113/2010. (VIII.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzata az 51/2007. (III. 26.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapján csatlakozik a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi 

fordulójához. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

Ösztöndíjrendszer működtetésével kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2010. szeptember 30. illetve folyamatos 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 
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d) Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 Közalapítvány és Pápa Város 

Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány Alapító okiratának módosítása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kovács József és Asbót Sándor kuratóriumi tagok megbízatása 2010. szeptember 25-én lejár, 

ezért javasolja, hogy a határozati javaslat a következő ponttal egészüljön ki: „2. Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. szeptember 26-i hatállyal a Pápa és Környéke 

Tűzvédelméért 105 Közalapítvány kuratóriumi tagjainak ismételten Asbóth Sándort és 

Kovács Józsefet kéri fel.” 

Ezzel egyidejűleg a határozati javaslatban szereplő 2. pont számozása 3. pontra módosul. 

 

Megkérdezi a testület tagjait, van-e javaslatuk a bizottsági tisztségek betöltésére? 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a Kuratórium elnöki tisztségére Takács Pált, a Felügyelő Bizottság tagjának 

pedig Császár Endrét javasolják. 

 

Grőber Attila képviselő 

A Felügyelő Bizottság további tagjának Pingiczer Sándort javasolja. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi a javasolt személyeket, hogy elfogadják-e a tisztségeket?  

 

Fent javasolt személyek közül mindenki elfogadja a neki javasolt tisztséget. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban a fenti javaslatokat és az 

általa elmondottakat figyelembe véve. 

 

Takács Pál képviselő személyes érintettségére tekintettel nem kívánt részt venni a 

szavazásban. 

 

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

határozatot hozta: 

 

114/2010. (VIII.19.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa és 

Környéke Tűzvédelméért 105 Közalapítvány Alapító 

okiratának módosítását az előterjesztés 1. sz. mellékletében 

és a szóbeli kiegészítésében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a módosított Alapító okirat 

aláírására és a határozatban foglaltak végrehajtásával 

kapcsolatban a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 
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2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. 

szeptember 26-i hatállyal a Pápa és Környéke Tűzvédelméért 

105 Közalapítvány kuratóriumi tagjainak ismételten Asbóth 

Sándort és Kovács Józsefet kéri fel. 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa 

Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány 

Alapító okiratának módosítását az előterjesztés 2. sz. 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a módosított Alapító okirat 

aláírására és a határozatban foglaltak végrehajtásával 

kapcsolatban a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 
 

 

e) Pápa Város Önkormányzata Tanulmányi Támogatási Rendszerének módosítása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. Elmondja, hogy a határozati javaslat első bekezdésében a „helyébe az alábbiak 

szerint egészül ki” szövegrész helyesen: „helyébe az alábbi szövegrész lép”. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozta: 

 

115/2010. (VIII.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 154/2000. 

(XI.24.) határozatával jóváhagyott Tanulmányi Támogatási 

Rendszere II. fejezetének 5. pontja, valamint a  III. fejezetének 

4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„A pályázatot minden év szeptember 30-ig lehet benyújtani a 

Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályára. A pályázatokat az 

OKVB minden év október 20-ig bírálja el. Az önkormányzati 

képviselők és polgármesterek általános választása évében a 

benyújtott pályázatokat az új testület megalakulását követően 

választott bizottság legkésőbb november 30-ig bírálja el.” 
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Utasítja a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetű TTR 

elkészítéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

 

f) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 

Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának 

módosítása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi, valamint a Településfejlesztési és 

Ellátási Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a pályázat benyújtása és sikere függ a testületek 

döntésétől. Az eredeti pályázatban tervezett műszaki tartalom - aminek köszönhetően a 

hulladékkezelő rendszer kiépült - a beruházás elhúzódása miatt lényegesen több költséggel 

valósítható meg, mint amire a 90-es évek közepén beadott pályázatban számítottak. 

Amennyiben a jelenlegi pályázat sikertelen lesz, a Társulásnak az annak idején vállalt 

indikátorok megvalósításához hitelt kell felvennie. Megjegyzi, hogy ebben az esetben a felvett 

hitel törlesztő-részletei és az így beszerzett műszaki berendezések amortizációs költségei meg 

fognak jelenni a hulladékkezelési díjakban. A pályázat sikeressége esetén azonban 

csökkenthetnék az eddig 35.000 Ft körüli összegre tervezett hulladékkezelési díjat. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozta: 

 

116/2010. (VIII.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Észak-

Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 

Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának és Társulási 

Megállapodásának a Társulási Tanács 28/2010 (VII. 15.) 

ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett módosításait 

elfogadja. 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az Alapító 

Okirat és a Társulási Megállapodás módosítását elfogadó 

határozatot a Társulásnak megküldje. 
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A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okiratot 

és Társulási Megállapodást aláírja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

                 Németh Tamás műszaki osztályvezető 

  

 

g) Ferences rend emléktábla elhelyezése az egykori Ferences rendház falán 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kövér József képviselő 

Egyetért az emléktábla elhelyezésével, azonban a környezetet méltatlannak találja.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy az emléktábla elhelyezését a Ferences rend kezdeményezte, az épület a 

Magyar Állam tulajdona. Tudomása szerint a Római Katolikus Egyház és a Műemlékek 

Nemzeti Gondnoksága között államigazgatási per van folyamatban azzal kapcsolatban, hogy 

hol húzódjon az épület határvonala. Az állam nem kívánja megosztani az épületet, az egyház 

pedig szeretné, hogy az épület általa rendbe tett része a tulajdonába kerülne. A Ferences rend 

a körülmények ismeretében kérte az emléktábla elhelyezését, véleménye szerint a 

közeljövőben ez a helyzet nem fog változni, mivel sem befektető, sem az egyház nem tud 

pénzt fektetni az épület felújításába. A belvárosban lévő műemlékek - például a Zsinagóga és 

a Ferences rendház - helyreállítására is uniós pályázatok körében kell megoldást találni.  

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Egyetért az emléktábla állítás céljával és tartalmával, azonban nem ért egyet azzal, hogy egy 

ilyen jellegű emléktáblán, vagy bármilyen közcélú szobron, emlékhelyen aktív helyi vagy 

nem helyi politikusok neve szerepeljen. Ez nem dr. Hermann István képviselő személye ellen 

irányul, azonban elmondja, hogy az is megosztotta a közvéleményt, amikor a Sulyok Dezső 

szobor alatti táblára több képviselő nevét vésték márványba. Véleménye szerint ebben a 

kérdésben – akár már az új testületnek – rendet kell tenni. Javaslata szerint emléktáblát és 

szobrot lehetőség szerint Pápa Város Önkormányzata, illetve civil szervezetek, cégek 

állíttathassanak. Természetesen léteznek kivételek, például amikor a Karlowitz család 

kezdeményezte az arra érdemes őséről történő megemlékezést botlókő formájában. Azt 

azonban nem tartja elfogadhatónak, hogy egy városi vagy megyei közpénzből megvalósuló 

emléktáblán képviselőtársa neve szerepeljen. Hozzáteszi, akkor is nehéz megtalálni azt a 

határt, amikor valaki saját vagyona terhére támogatja egy emléktábla elhelyezését, hiszen több 

magánszemély és gazdasági társaság is támogat - akár nagyobb összeggel - jó célt szolgáló 

városi ügyeket és az ő nevüket sem vésik kőbe az utókor számára. 

Módosító indítványában javasolja, hogy az emléktábla szövegében „Pápa Város 

Önkormányzata és dr. Hermann István megyei önkormányzati képviselő” szövegrészt javítsák 

ki a „Pápa Város Önkormányzata a Veszprém Megyei Önkormányzat támogatásával” 

szövegrészre. 
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Hozzáteszi, méltányolandó, amit dr. Hermann István tesz és ezért köszönet illeti, a dicséretet 

és elismerést esetleg foglalják jegyzőkönyvbe. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A Sulyok Dezső szobrot nyitott közadakozásból állították, emlékei szerint a 100.000 Ft, 

illetve ezen összeg felett adományozók neve kerülhetett fel a szobor talapzatára. 

Hangsúlyozza, itt kizárólag saját vagyonból adományoztak. Megemlíti továbbá, hogy a Pápai 

Református Templomban is felsorolják azok nevét, akik 1931-41 között hozzájárultak a 

templom építéséhez. Budapesten, a Polgárok Házának falán minden adományozó nevét 

feltüntették, a felajánlott összegek nagyságától függetlenül. 

Az áldozatok és hősök emlékére szintén közadakozásból épült fel az Esterházy út bejáratánál 

lévő szobor, ott nem jelöltek meg összeghatárt, és a szobor hátuljára vésték volna az adakozó 

személyek nevét, azonban a hely szűkösség miatt ez nem történt meg. Elfogadja, hogy rendet 

kell tenni ezen a területen, azonban javasolja, hogy akik jelentős összeggel járulnak hozzá egy 

szobor vagy emléktábla állításához, kaphassanak lehetőséget nevük feltüntetéséhez. Azt kell 

eldönteni, mi az az összeghatár, ami felett ez lehetséges. 

Valóban másképpen kezelné a közpénzből történt adományozást. A cégek esetében a logójuk 

jelenik meg például egy fesztivál időtartama alatt, mint támogatóké. Hozzáteszi, a 

Sportcsarnokban és a stadionban is táblán szerepel azok neve, akik támogatják a 

sportrendezvényeket, a színházban a lépcsőfordulóban tüntetik fel azon cégek nevét, akik a 

színházbérletben szereplő előadásokat támogatják. Hangsúlyozza, hogy a támogatók 

többségét általában megörökítik valamilyen formában. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Javasolja, hogy az emléktábla szövegében a „Pápáról elüldözött Ferences rend” szövegrész 

helyére a „Pápáról elhurcolt Ferences rend” szövegrész kerüljön.  

Elmondja, hogy Pápán 1945-től kezdődően a kommunista rendszerben üldözték a szerzetes 

rendeket – református, katolikus, evangélikus, zsidó papokat, lelkészeket -, azonban a 

Ferences rend esetében nem üldözésről volt szó. A rendházak előtt teherautók jelentek meg és 

közölték, hogy fél órán belül a teherautón várnak mindenkit 30 kilónyi csomaggal. Tudomása 

szerint Pápán nem történt erőszak, az itt élő szerzeteseket Gyöngyösön helyezték el közös 

rendházakban. 

Elmondja, hogy a tábla általa javasolt szövegében nem szerepelt az, hogy ki állíttatta, ezzel a 

testületi előterjesztés kézhezvételekor szembesült. Az emléktábla állítását valóban a megyei 

képviselői kerete terhére támogatja, nem volt kifogása az ellen sem, hogy szerepeljen a neve a 

táblán és nem kifogásolja azt sem, ha ez nem így történik.  

Az épület állagával kapcsolatban elmondja, a rendház 1944 előtt kifogástalan állapotban volt, 

az állapotromlás a későbbi nem rendeltetésszerű használatnak köszönhetően következett be. 

Hozzáteszi, a rendház mellett álló templom falán nem tartja szerencsésnek egy negatív 

tartalmú emléktábla elhelyezését, a mellette lévő főbejárati rész pedig esztétikailag nem 

alkalmas erre, ezért esett a választás az épület Kígyó utcai részére. 

Nem ért egyet azzal, hogy kizárólag önkormányzat vagy civil szervezet állíthasson szobrot 

vagy készíttethessen emléktáblát. Felhívja a figyelmet a Varga utcában található, az utolsó 

pápai csizmadiára utaló táblára, amit magánúton helyeztek el.  Fontosnak tartja a városban az 

emlékjelek állítását, ami tájékoztatja a város lakóit és az ide látogatókat a Pápa városában 

történtekről. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy az egyház fenntartásában lévő épületet rendben tartják, ide helyezik el az 

emléktáblát. 
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A táblák, műemlékek elhelyezésének koordinálásában a főépítésznek, valamint a Műszaki 

Osztálynak nagy a felelőssége. Nem gördítene akadályokat a magánkezdeményezések elé, az 

ezzel kapcsolatos szabályozást majd a hivatalnak és a testület tagjainak kell megalkotnia, 

véleménye szerint jelenleg jó úton haladnak. Hozzáfűzi, hogy botlókő elhelyezésére is több 

javaslat érkezett magánszemélyektől, azonban forrást nem tudnak ehhez biztosítani.  

Befogadja Pingiczer Sándor és dr. Hermann István képviselő javaslatát a táblán szereplő 

írással kapcsolatban. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban fenti módosítások 

figyelembe vételével. 

 

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

határozatot hozta: 

 

117/2010. (VIII.19.) határozat 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Ferences rend tagjainak emléket állító emléktábla elhelyezésével 

az egykori rendház épületén. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az emléktábla állításával 

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. A tábla elkészítéséhez - a 

dr. Hermann István képviselő által felajánlott támogatáson felüli 

költségekhez - a pénzügyi fedezetet 2010. évi költségvetése 

terhére biztosítja. 

 

Határidő: 2010. szeptember 12. 

Felelős:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Rádi Róbert osztályvezető 

  Németh Tamás osztályvezető 

 
 

 

h) Kovásznai Napokra, valamint a leinefeldei Interkulturális hét programjaira 

utazó delegációban résztvevők felkérése és kijelölése 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy a leinefelde-i delegációba eddig Takács Pál és Harangozó Zsigmond 

képviselők jelentkeztek. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy amennyiben valaki részt kíván 

venni valamelyik delegációban, a Művelődési Osztályon jelezheti  szándékát.  

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Losoncon szervezett sporttalálkozón Harangozó Zsigmond 

az Ifjúsági és Sport Bizottság elnökeként képviseli a várost. 

A kovásznai delegációban dr. Áldozó Tamás alpolgármester venne részt, ekkor kerülne sor a 

tűzoltóautó átadására. 
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Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a tűzoltóautó továbbadományozásához örömmel járult 

hozzá a hollandiai testvérváros, Kampen önkormányzata. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban fent elhangzottak 

figyelembe vételével. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

118/2010. (VIII.19) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kovásznai Napokra, 

valamint a leinefeldei Interkulturális hét programjaira Pápa 

város képviseletében utazó delegációban résztvevőket felkérje 

és kijelölje. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

pontja alapján indítványozza, hogy a 128.,129.,130. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen 

tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 20 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 sajtó képviselőinek jelenlétében a nyilvános ülésen ismerteti a 

Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntését. 

 

Dr. Kontrát Károly képviselő 

Napirend utáni hozzászólásában felhívja a figyelmet arra, hogy a Polgármesteri Hivatal  Fő u. 

7. szám alatt található „B” épületén, az egykori Városházán található emléktábla szövege 

részben felel meg a valóságnak, mivel azon Járási Tanács szerepel. Elmondja, hogy az épület 

1823-ban épült, amely 1950-ig Városházaként – Városi Tanácsként - funkcionált, 1950-71 

között Járási Tanácsként, 1971-1984 között pedig Járási Hivatalként működött. Kéri, hogy 

amennyiben erre lehetőség nyílik, korrigálják a tábla szövegét. 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy az épületen és a belső falain is több tábla található. Az épület 

rekonstrukciójakor lekerülnek a táblák, kizárólag a hivatalos táblák és a műemléket jelölő 

tábla marad fent. A lekerülő táblákat múzeumban is elhelyezhetik, de elképzelhetőnek tartja, 

hogy az egyik falon kronológiai sorrendben tegyék ki azokat, erre a főépítész és a Műszaki 

Osztály munkatársai tesznek majd javaslatot.  

 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 9, 35 órakor bezárja.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 


