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Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 16-i ülésén, a 

Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

 

Jelen vannak: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

dr. Péntek Árpád, dr. Vörös Ibolya, dr. Kontrát Károly, Bocskay László, 

Harangozó Zsigmond, Venczel Csaba, dr. Hermann István, Máté István, 

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

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

József, Takács Pál képviselők, 21 fő. 

  

  Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

  Menyhárt László pénzügyi 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: Unger Tamás képviselő. 

A testület ülésére később érkezett: Császár Endre képviselő. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Köszönti a megjelenteket. A testület ülését 15,00 órakor megnyitja.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 21 fő képviselő jelen van.  

 

Elmondja, hogy a Műszaki Osztályon jelenleg is folyik a pápai Esterházy kastélyban lévő 

múzeumi terek rekonstrukcióját szolgáló projekt közbeszerzési felhívására beérkezett 

ajánlatok kiértékelése, azonban a legalacsonyabb ajánlat összege is 17 millió Ft-tal magasabb 

annál az összegnél, amelyre az önkormányzat kötelezettséget vállalt. A különbözetre történő 

kötelezettségvállalás hiányában nem lehet eredményt hirdetni, megszűnik az ajánlati 
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kötöttség, a közbeszerzés újbóli kiírása esetén pedig nem lesznek tarthatók a pályázatban 

megjelölt határidők.  

Amennyiben a beérkezett ajánlatok kiértékelése a testületi napirendek tárgyalása alatt 

befejeződik, úgy a testület még a mai ülésén dönthet a kötelezettségvállalásról, ellenkező 

esetben újra össze kell hívni a Képviselőtestületet ennek megtárgyalására. 

 

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

hogy a 139. sorszámú előterjesztést a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület. 

 

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

határozatot hozta: 

 

123/2010. (IX.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. 

szeptember 16-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. A Városi Óvodák Fáy lakótelepi tagóvodájának 

beszámolója a két nevelési nyelvű óvodai program 

bevezetésének tapasztalatairól 

Előadó: Morvai Marianna tagóvoda-vezető 

 

2. Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetencialapú oktatás 

bevezetése Pápa innovatív intézményeiben c. pályázatról 

(Munkácsy Mihály Általános Iskola és Városi Óvodák) 

Előadó: Kristály Mária projektmenedzser 

 

3. Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézet 

tevékenységéről 

Előadó: dr. Burcsi Elemér mb. intézményvezető 

 

4. Vegyes ügyek 

 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

1. A Városi Óvodák Fáy lakótelepi tagóvodájának beszámolója a két nevelési 

nyelvű óvodai program bevezetésének tapasztalatairól 

 Előadó: Morvai Marianna tagóvoda-vezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Csákvári Judit, a Városi Óvodák vezetője és Morvai 

Marianna, a Fáy lakótelepi Óvoda vezetője.  

A testület ülésére Császár Endre képviselő megérkezett, jelen van 22 fő képviselő. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 
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Megkérdezi, hogy a férőhelybővítésnek köszönhetően ki tudják-e elégíteni a felmerülő 

igényeket, vagy szükség van további bővítésre; illetve amennyiben nem kerül több külföldi 

gyermek az óvodába, hogyan alakul az óvoda finanszírozása? 

 

Morvai Marianna óvodavezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a hat csoport kialakítását a 33 külföldi kisgyerek 

ellátása indokolta. Az integrált csoportokban a külföldi gyerekek aránya körülbelül 45 %. 

Véleménye szerint amennyiben ezt a számot nem haladja meg az érkező külföldi gyermekek 

aránya, elegendő a jelenlegi csoportszám. Hozzáfűzi, a hatodik csoportot a tornaszoba 

bevonásával alakították ki, ami azonban hiányzik az óvodai nevelésben. Tudomása szerint a 

későbbiekben nem várható tömegesen kisgyerekes családok érkezése. Jelenleg 26 nem 

magyar ajkú gyermek óvodai nevelését biztosítják. 

 

Szirbek Rita képviselő 

A kétnyelvű nevelést végző óvodai csoportokban készített felmérés alapján a gyerekek az 

óvodában töltött éveik alatt akár alapszintű idegennyelv-tudást is elsajátíthatnak. A Fáy 

lakótelepi Óvodában 2008 óta folyik kétnyelvű nevelés, ezzel kapcsolatban megkérdezi, hogy 

mik a tapasztalatok, látnak-e reális esélyt az említett eredmények elérésére, illetve milyen 

szinten állnak most a gyerekek a nyelvtanulásban? 

Elmondja, hogy klinikai gyermekpszichológusok szerint bizonyos képességeikben zavarokkal 

rendelkező, és a mozgás,- vagy beszédfejlődésükben visszamaradt gyermekeknek hátrányos 

lehet az idegen nyelv tanulása. Megkérdezi, van-e lehetőségük arra, hogy ezeknél a 

gyermekeknél pszichológus segítségét vegyék igénybe az óvodában? 

Hozzáfűzi, vizsgálatok alapján megállapították, hogy bizonyos beszédzavaroknál, például a 

dadogásnál a nyelvtanulás kifejezetten jó hatással lehet a gyermek beszédfejlődésére.  

 

Morvai Marianna óvodavezető 

A kérdésekre válaszolva elmondja, az óvodában még nem volt lehetőség arra, hogy 3 éven 

keresztül vegyen részt egy gyermek a kétnyelvű nevelésben. A tavalyi év végén elbúcsúzó 

óvodások két évig voltak a programban, az ő beszédértésük jelentős mértékben fejlődött. A 

beszámoló is tartalmazza, hogy a tavalyi év utolsó hónapjaiban a testnevelés foglalkozások 

kizárólag angol nyelven zajlottak. Hozzáfűzi, mivel egész nap hallják a gyermekek az idegen 

nyelvet, sok mondat és kifejezés ragad rájuk. Véleménye szerint kisgyermekkorban is 

minimum két év szükséges ahhoz, hogy a gyermek a korának megfelelően, elemi szinten 

tudjon kommunikálni idegen nyelven. Reális eredményként a beszédértés javulása, 

tőmondatok, szavak és kifejezések használata várható.  

Fontosnak tartja megemlíteni, hogy a kétnyelvű nevelést biztosító csoportokban az első 

időszakban – amely 6-7 hónapot ölel fel – az elsődleges szempont a beszoktatás, a gyermekek 

érzelmi biztonságának megteremtése. Ezekben a csoportokban négy-ötféle anyanyelv is 

előfordul, melyek közül az angol és a magyar nyelv használatára próbálják ösztönözni a 

gyermekeket. Megjegyzi, a gyermekek szocializációs érésének a folyamata is eltérő.  

Elmondja, angol nyelven jól beszélő pszichológus segítsége a Nevelési Tanácsadóban vehető 

igénybe, amelyre az angol anyanyelvű gyerekeknél az iskolaérettségi vizsgálatnál volt 

szükség. A magyar gyermekek szüleit természetesen tájékoztatták azokról a nehézségekről, 

melyek a program során felmerülhetnek, lehetőségük van kiválni a programból és másik 

csoportban folytatni az óvodai évet, amennyiben a gyermek fejlődése ezt kívánja. Hozzáteszi, 

eddig még nem volt erre példa. 

A beszédproblémákkal kapcsolatban elmondja, hogy a hároméves gyermekek között az 

élettani beszédhibák összessége előfordul, azonban a gyermekek ebben az életkorban bármely 

nyelv hangjait képesek megtanulni. A dadogással küszködő gyermekek kizárólag az élő 
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beszéd közben dadognak, a mondókák és énekelgetés közben ez nem fordul elő. 

Hangsúlyozza, hogy a gyerekek logikai készségét a korai nyelvtanulás erősíti, és a környezeti 

reakciókat is jobban tudják értelmezni. A cél először a metakommunikációs jelek megértése, 

amelyhez később majd a beszédet kapcsolják. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Elmondja, hogy a program indulása óta folyamatos munkakapcsolatban van az óvoda-

vezetővel. Megköszöni a külföldi gyermekekkel végzett eredményes munkáját, hiszen az 

óvodából az első osztályba kerülő gyermekek már elfogadták a magyarországi környezetet, 

szocializálódtak, megkönnyítve ezzel a tanítók munkáját.  

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a külföldi és magyar gyerekek közötti együttműködésben - az iskolában és 

óvodában egyaránt - a problémát nem feltétlenül a nyelvek különbözősége, hanem egymás 

kultúrájának, szokásainak, mentalitásának az elfogadása jelenti. Személyesen is tapasztalta, 

hogy a szülői értekezleten milyen jelentéktelennek tűnő dolgokból is adódhatnak félreértések. 

Példaként említi, hogy a Vajda lakótelepi Óvoda német nemzetiségi csoportjába járó 

gyermekek szüleinek sem szabad olyan elvárásokkal lenniük, hogy a gyermekük az 

iskolakezdésre jól beszéli majd az idegen nyelvet. A korai nyelvtanulás az idegen nyelv 

kiejtésének megtanulásán kívül a közvetlenebb kommunikációra való képességet, a nyitottság 

elsajátítását célozza meg. Gratulál az óvodavezetőnek és elismeréssel beszél az általa 

elvégzett munkáról. Hozzáteszi, a városba érkező különböző nemzetiségű szülők jó 

véleménnyel vannak az iskoláról és az óvodáról is, ahová gyermekeik járnak. Véleménye 

szerint az óvodában folyó nevelés unikális a maga nemében, melyet nem lehet 

összehasonlítani kéttannyelvű nevelést nyújtó óvodákkal.  

 

Dr. Hermann István képviselő 

Szirbek Rita képviselő kérdésével kapcsolatban - mely arra irányult, hogy nem zavarja-e meg 

a gyermekeket ebben a korban a két nyelv egyszerre történő elsajátítása - elmondja, hogy 

Magyarországon a tudomány mai állása szerint azt javasolják a különböző anyanyelvű 

szülőknek, hogy mindegyikük a saját anyanyelvén beszéljen a gyermekhez, így azokat a 

gyermek keveredés és zavarok nélkül automatikusan sajátítja el. A kettős nyelv irányába 

történő indítást jelen esetben nem a szülők, hanem az óvoda biztosítja, amely az életkori 

sajátosságokat is figyelembe véve rendkívül hasznos lehet különösen az átlagos, vagy annál 

fejlettebb szellemi képességekkel rendelkező gyerekeknek. 

 

Kelemen Ferenc képviselő 

Maximális elismerését fejezi ki az óvoda vezetőinek és dolgozóinak az elmúlt időszakban 

végzett munkájáért. Elmondja, hogy a városba érkező külföldi családoknak az óvoda jelenti a 

beilleszkedési kaput. Az óvodába járó gyermekek családjai között közvetlen baráti 

kapcsolatok alakulhatnak ki. Érdekes, hogy nemcsak a szülők, hanem a nagyszülők egy része 

is próbálja elsajátítani az idegen nyelv alapjait, ami az óvodának köszönhető. További sikeres 

munkát kíván. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül tudomásul veszi a Városi Óvodák Fáy lakótelepi 

tagóvodájának a két nevelési nyelvű óvodai program bevezetésének 

tapasztalatairól szóló beszámolóját. 

 

 

 

2. Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetencialapú oktatás bevezetése Pápa 

innovatív intézményeiben c. pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola 

és Városi Óvodák) 

Előadó: Kristály Mária projektmenedzser 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Kristály Mária projektmenedzser, Csákvári Judit, a Városi 

Óvodák vezetője és Egyházi Viktorné, a Munkácsy Mihály Általános Iskola igazgatója. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális és Vallási Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. Megköszöni Kristály Mária munkáját. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül tudomásul veszi a TÁMOP-3.1.4. Kompetencialapú oktatás 

bevezetése Pápa innovatív intézményeiben c. pályázatról szóló 

beszámolót. 

 

 

 

3. Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről 

Előadó: dr. Burcsi Elemér mb. intézményvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Burcsi Elemér, az Egészségügyi Alapellátási Intézet 

megbízott vezetője. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Burcsi Elemér mb. intézményvezető 

Megköszöni a Hivatal munkatársaitól a munkájához kapott segítséget, és bízik abban, hogy a 

következő Képviselőtestülettel is sikeresen tud majd együttműködni. 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén Szirbek Rita képviselő a keszthelyi modellel 

kapcsolatban feltett kérdésére válaszolva elmondja, hogy Pápán a központi ügyelet 

létesítésekor felmerült, hogy egy diszpécser vonalon működjön a sürgősségi osztály, a 

központi ügyelet és a mentők. A modell elvetésére közel 30 orvos javaslata miatt került sor. 

Hozzáteszi, Keszthelyen nyáron kétszer annyian vannak, mint Pápán, így elképzelhetőnek 
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tartja, hogy központi irányítás nélkül nehézkes lenne a betegek megtalálása. A modell 

hátrányaként megemlíti, hogy a veszprémi diszpécsernek nincs helyismerete, valószínűleg 

nem tudná, hogy hol van például a kizárólag helyrajzi számok alapján nyilvántartott Rizling 

utca. Elmondja továbbá a Pápán dolgozó nővérek többsége már ismeri azokat a személyeket, 

akik telefonálnak, és többnyire tudják, hogy mennyire sürgős esetről van szó. Természetesen a 

jövőben is nyitott minden megoldásra és elképzelhetőnek tartja a modellhez való csatlakozást. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Intézményvezetőként tisztában van a kötelező iskolafogászati ellátás jogi hátterével, azonban 

megkérdezi, hogy mennyi értelme van annak, ha az iskola-fogorvos egy diákra alig néhány 

percet szánva végzi el az éves szűréseket? Hozzáteszi, probléma esetén a szülő a család 

fogorvosához viszi a gyermeket. Megkérdezi, nem lehetne-e a szülőt kötelezni arra, hogy 

évente egyszer vigye el a gyermekét fogászati szűrésre, és az arról szóló igazolást az 

iskolában bemutassa? 

 

Szirbek Rita képviselő 

Tudomása szerint betegség miatt a városban megszűnt egy gyermek háziorvos körzete. 

Megkérdezi, hogyan tervezik a körzethez tartozó gyermekek ellátásának megoldását? 

Amennyiben a szülő nem elégedett a felajánlott orvos munkájával, van-e lehetősége a szabad 

orvosválasztásra? 

 

Dr. Burcsi Elemér mb. intézményvezető 

A beszámoló tartalmazza, hogy az Egészségügyi Alapellátási Intézet kötelező feladata közé 

tartozik az óvodás és iskolás korú gyermekek fogászati szűrővizsgálata, erre a célra új 

fogorvosi rendelőt alakítottak ki a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

Veszprémi út 6. szám alatti épületében. Amennyiben egy iskolában vagy óvodában a fogorvos 

Venczel Csaba képviselő által elmondottak szerint vizsgálja a gyerekeket, ott szabálytalanság 

történik. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Véleménye szerint a szülők nem igénylik az iskolafogászati ellátást és előfordult, hogy nem 

engedték a gyermek szűrésen való részvételét. 

 

Dr. Burcsi Elemér mb. intézményvezető 

A feladat ellátását jogszabály írja elő, amelyet az ÁNTSZ részéről szigorúan ellenőriznek. 

 

Kanozsainé dr.Pék Mária jegyző 

A felmerült problémával kapcsolatban elmondja, az iskolafogászati ellátás megszervezése 

jogszabályi kötelezettség, az önkormányzat feladata az ehhez szükséges feltételek biztosítása. 

A szűrés célja a probléma megállapítása, a kezelésre a szülő akár a választott fogorvosához is 

viheti a gyermekét. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Véleménye szerint azt szülőt, aki maga sem vesz részt fogászati szűréseken, nem lehet arra 

kötelezni, hogy a gyermekét évente egyszer elvigye fogorvoshoz. Amennyiben az iskola 

keretein belül szervezik meg az éves szűrést, úgy biztosan részt vesz rajta a kisgyermek.  

 

Dr. Burcsi Elemér mb. intézményvezető 

Az orvoshiányt a beszámolóban a fogászati alapellátásnál említette, ahol nem sikerült a 2009 

augusztusában nyugállományba vonult orvos állását betölteni. Sajnálatos módon egy gyermek 
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háziorvos betegsége miatt visszaadta az orvosi praxisát, amelynek ellátása két hónap elteltével 

újra az Egészségügyi Alapellátási Intézet feladata lesz. Az állás betöltéséig helyettesítéssel 

oldják meg a feladatot. Természetesen mindenkinek lehetősége van szabad orvosválasztásra. 

Ezzel kapcsolatban jelenleg is folynak az egyeztetések a jegyzővel és a szociális és 

egészségügyi osztály vezetőjével. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Bízik abban, hogy ez átmeneti állapot, és az állást sikerül pályázat útján betölteni. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Megköszöni az intézményvezetőnek az Egészségügyi Alapellátási Intézet és a Gróf Esterházy 

Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő között az együttműködésük során kialakult korrekt 

kapcsolatot. Hangsúlyozza, hogy a két intézmény kizárólag egymás munkáját segítve tudja 

szolgálni a városban élő emberek egészégét. Az elmúlt évben  háziorvosi értekezletek 

keretében megpróbáltak megoldást találni a betegek ésszerűbb és gazdaságosabb ellátására, 

amelynek köszönhetően hamarabb jutnának a betegek a számukra szükséges ellátásokhoz, és 

elkerülhetnék a felesleges vizsgálatok elrendelését. Az értekezleten a háziorvosoknak 

lehetőségük nyílt a problémáik felvetésére, melyekre megpróbáltak konszenzuson alapuló 

megoldást találni. A jó együttműködésnek köszönhetően sikerült megoldani a Kórház 

gyermekügyeleti ellátásában adódó nehézségeket, amelyben a házi gyermekorvosok vesznek 

részt. Elsősorban a betegek ellátását kell szem előtt tartani és bízik abban, hogy az 

együttműködés a későbbiek folyamán is ilyen színvonalon marad. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, hogy 2008. december 23-tól 2009. március 22-ig hatályos rendelkezés alapján az 

ÁNTSZ megvizsgálta a Kórház gyermekosztályán dolgozók létszámát. Mindezek alapján 

felmerült a gyermekosztály bezárása, amely a szülészet bezárását is maga után vonta volna. A 

házi gyermekorvosok ügyeleti ellátásba történő bekapcsolódásának köszönhetően sikerült 

megoldani a problémát, amelyet ezúton is megköszön az együttműködésben részt vevőknek.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy a háziorvosok, a Kórház vezetése és a Hivatal munkatársai közös konzultáció 

keretében próbáltak megoldást találni arra, hogy a közcélú foglalkoztatottak esetében ne 

kerüljenek igazolások – érzésük szerint – indokolatlanul kiadásra, mivel ez a szociális ellátó 

rendszerben problémákat okoz. Kéri az Egészségügyi Alapellátási Intézet vezetőjét, hogy a 

későbbiek folytán is a szakmai szabályoknak megfelelően adják ki az igazolásokat.  

A konzultáción a betegirányítás problémája is felmerült, a városban nincsen jogszabályi 

keretek közé szorított betegirányítási modell, azonban arra kérték a háziorvosokat, hogy 

elsősorban a pápai kórházba irányítsák a betegeket.  

További problémaként merült fel, hogy a járóbeteg szakellátásban sok esetben indokolatlanul 

kérik a háziorvosok a laborvizsgálatokat. A laborvizsgálatok finanszírozása jóval kevesebb, 

mint amennyibe kerülnek, ezért ajánlja azok szakmailag meggondoltabb igénybevételét. 

Végül megállapodás született az ügyeleti díjakról, amelyet mindkét fél korrekt módon 

betartott.  

Megköszöni az Intézet vezetőjének, hogy az egyik defibrillátort a belváros központjában, a 

Közép utcai rendelőben helyezhették el. A fejlesztésekkel kapcsolatban elmondja, hogy több 

rendelőnél építettek mozgássérült feljárókat, cseréltek nyílászárókat és két rendelő teljeskörű 

felújítása is megtörtént. Az orvosi rendelők felújítását megcélzó programban 2006 óta nagy 

lépéseket tettek előre, és szeretné, ha a következő ciklusban ez tovább folytatódna a pályázati 

lehetőségek kihasználásával. 
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Dr. Burcsi Elemér mb. intézményvezető 

A felvetésekre reagálva elmondja, hogy a laborral kapcsolatos dilemmák feloldása a jogalkotó 

feladata lenne. A háziorvosi indikátori rendszer bevezetésével 11 mennyiségi mutatót 

állapítottak meg, amelynek teljesítését rendszeresen ellenőrzik. Így fordulhat elő, hogy az 

egyik oldalról több vizsgálat elvégzésére szólítják fel, míg a másik oldalon a keret túllépéséről 

tájékoztatják a háziorvosokat.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Hozzáteszi, ez nem kis összeg, mintegy 33 milliós nagyságrendet jelent.  

 

Dr. Burcsi Elemér mb. intézményvezető 

Az általa említett probléma több háziorvosnál is gondot okozott. A tervek szerint a 

finanszírozás egy részét az indikációs adatok alapján fogják utalni. A 11 pontos rendszerben a 

vérvételre és mammográfiás ellátásra vonatkozó előírásokon kívül meghatározták, hogy 

mennyi beteget kell szemészeti ellátásra utalni. Ezeket az értékeket minden hónapban 

ellenőrzik. 

Elmondja, hogy a Kórház igazgatója nehéz helyzetben van, mivel nem könnyű megfelelő 

orvost találni. Az alapellátási körzetekben jóval nagyobb állandóság figyelhető meg, több 

orvos is évtizedek óta a városban praktizál. Az állandóság hátránya azonban, hogy egyre nő a 

háziorvosok átlagéletkora, ami jelenleg 57 év. Megkéri a parlamenti képviselőket, hogy 

próbálják meg pozitívan befolyásolni az egészségügyi rendszert, például a rezidensképzéssel 

kapcsolatban.  

Megköszöni az Egyesített Szociális Intézmény gazdasági vezetőjének, Bene Andrásnénak az 

Alapellátási Intézetnél végzett munkáját.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül tudomásul veszi az Egészségügyi Alapellátási Intézet 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

 

Jelentés a képviselőtestület ülésein hozott lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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124/2010. (IX.16.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

33,34/2010. (III.04.), a 80/2010. (VI.07.) és 116/2010. 

(VIII.19.) határozatok végrehajtására adott jelentést 

elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

110/2010. (VIII.19.) határozat 2. és 3. pontjának 

végrehajtására adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 1. számú 

mellékletét képező tulajdonosi/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 

 

 

4. Vegyes ügyek 

 

 

a) Együttműködési megállapodás a Pápai Hús 1913 Kft-vel 
 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Politzer József, a Pápai Hús 1913 Kft. ügyvezető 

igazgatója. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy az önkormányzat és a Pápai Hús 1913 Kft. között kötendő, ösztöndíj 

alapításáról szóló együttműködési megállapodást a képviselők megkapták. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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125/2010. (IX.16.) határozat 

 Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyért Pápa 

Város Önkormányzata (Pápa, Fő u. 12.) és a Pápai Hús 1913 Kft 

(8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.) között kötendő együttműködési 

megállapodás aláírásával. 

 

 Utasítja a Polgármester a megállapodás aláírására. 

 

 Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

Ezt követően sor került a megállapodás ünnepélyes aláírására. 

 

Politzer József  ügyvezető igazgató 

Az együttműködési megállapodás aláírását fontosnak tartja. Elmondja, hogy az idei év 

hátralévő időszakában 28 ember megy nyugdíjba, jövőre pedig 73 szakmunkás nyugdíjazására 

kerül sor. Hozzáteszi, hogy néhány évig egyáltalán nem volt szakmunkásképzés. Amikor a 

Kft. átvette a Húsgyár irányítását dr. Áldozó Tamás alpolgármesterrel megpróbáltak 

megoldást találni a szakmunkásképzés problémájára, az akkori csapatból végzett kilenc ember 

mindegyikének biztosítottak a cégnél munkát. A szakmunkások létszáma állandó, kicsi a 

fluktuáció, hiszen kiegyensúlyozott munkát tudnak biztosítani megfelelő bérezéssel. Az 

ösztöndíjrendszerben a tanulmányi eredményeken kívül a gyakorlati oktatásban nyújtott 

teljesítményt is figyelembe vennék, így bízik abban, hogy a jobb képességű gyerekek is 

választják majd ezt a szakmát. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előzetes becslések szerint az együttműködési megállapodásban szereplő 2 millió Ft-ból tíz, 

kifejezetten jó képességű gyermeknek tudnak havi 20.000,- Ft-os ösztöndíjat biztosítani, ami 

jelentős segítséget nyújthat a szülőknek a gyermekük taníttatásában. A jövőben keletkező 

szakmunkáshiányt mielőbb pótolni kell. A megállapodás ünnepélyes aláírásával példát 

szeretnének mutatni a helyben lévő vállalkozások számára, hogy amennyiben támogatják a 

szakképzést, az Önkormányzat ösztöndíjjal segíteni tudja a városban élő gyermekek 

tanulmányait és a munkahelyteremtést. 

 

Politzer József ügyvezető igazgató távozik az ülésről. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Köszönetet mond a Képviselőtestület tagjainak az elmúlt négy évben végzett munkájáért, 

melynek során – a mai nappal együtt – 41 ülésnapot tartott a testület. A négy év alatt elvégzett 

munkáról a Hivatal munkatársainak segítségével készítettek egy tájékoztató anyagot, amelyet 

a képviselők, az intézményvezetők és a sajtó képviselői számára is átadnak. Megköszöni az 

intézményvezetőknek, a Hivatal munkatársainak a munkáját. Köszönetet mond továbbá a 

jegyzőnek és a Hivatal osztályvezetőinek a munkájukért és a képviselőknek nyújtott 

segítségükért. Úgy tapasztalta, hogy felkészülten tudnak válaszolni a testület ülésén feltett 

kérdésekre, az előterjesztések körül esetenként kialakuló vitáról pedig nem a köztisztviselők 

tehetnek. Hangsúlyozza, hogy az előterjesztéseket a Hivatal munkatársai megfelelően 

előkészítették, ezzel is szolgálva a Képviselőtestületet. 

Elmondja, hogy két képviselő – Harangozó Zsigmond és Mészáros István - 1990 óta tagja a 

Képviselőtestületnek és kellő szerepet játszottak a rendszer megváltoztatásában. Mindketten 

bejelentették, hogy befejezik képviselői munkájukat. Véleménye szerint az ilyen hosszú 
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közéleti munkát el kell ismerni. Ezúton is szeretné megköszönni a munkájukat. További két 

képviselő – Takács Pál és Kövér József – is bejelentette, hogy nem indul képviselőként. 

 

Boros Katalin köztisztviselő elmondja a képviselőket méltató beszédet, majd ezt követően Dr. 

Kovács Zoltán polgármester Pro Publico díjat adományoz Harangozó Zsigmond és Mészáros 

István képviselő részére az elmúlt 20 esztendőben végzett közéleti tevékenységükért. A 

képviselői tevékenységük elismeréseként Takács Pál képviselőnek kristályvázát, Kövér József 

képviselőnek Pápa Város ezüstözött érmét adja át. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy sajnálatos módon dr. Karaszi Mihály és Mocskonyi László képviselőtársuk 

már nincs közöttük. 

 

A jelenlévők egyperces néma felállással emlékeztek az időközben elhunyt képviselőkre. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

indítványozza, hogy a 135.,136.,137.,138. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja 

meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt. 

 

A helyi önkormányzatokról szóló, 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. 

 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 16,15 órakor bezárja.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 


