
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

 

Szám: 1/ 1 – 72 /2010. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 30-i ülésén, a 

Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

 

Jelen vannak: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

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

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

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

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

József, Takács Pál képviselők, 22 fő. 

  

  Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

Mellékelt jelenléti ív szerint: 

- 1990-2010 között megválasztott képviselők 

- 1990-2010 helyi kisebbségi önkormányzatok elnökei 

- Önkormányzati intézmények volt és jelenlegi vezetői  

- Pápa Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló, illetve 

részvételével működő gazdasági társaságok vezetői  

- Egyházak képviselői 

- Amatőr Művészeti Csoportok képviselői 

- Dr. Töreki Sándor rendőrkapitány 

 Városi TV munkatársai 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa 

 a Napló c. újság munkatársa 

 Bognárné Som Andrea, Balláné Pákai Csilla jegyzőkönyvvezetők. 

 

Távol volt: dr. Kontrát Károly képviselő. 

 

Az ülés megkezdése előtt 17,00 órakor a felújított Árok utca átadási ünnepségére került sor. 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Köszönti a megjelenteket. A testület ülését 17,30 órakor megnyitja. Elmondja, hogy a 

Képviselőtestület ülésének összehívására - a megtárgyalandó napirendeken kívül - az 

önkormányzatiság 20 éves évfordulója alkalmából került sor. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 22 fő képviselő jelen van.  

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

131/2010. (IX.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. 

szeptember 30-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. Az Esterházy kastély Európai Gazdasági Térség (EGT) 

Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási 

Mechanizmusok keretében megvalósuló pályázatával 

kapcsolatos döntés 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

          Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

2.  Vegyes ügyek 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

1. Az Esterházy kastély Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási 

Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében 

megvalósuló pályázatával kapcsolatos döntés 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

         Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy az 

előterjesztés zárt anyag, amennyiben olyan kérdés merül fel, amire zárt ülésen adható válasz, 

akkor annak elrendeléséről döntenek. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban 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: 
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132/2010. (IX.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenntartja az 

Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus 

és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében 

meghirdetett, az Esterházy kastélyban lévő múzeumi terek 

rekonstrukciójának megvalósításával kapcsolatos döntését. 

A pályázat megvalósítása érdekében felmerülő bruttó 25.805,- 

EFT többlet költséget a 2011. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Utasítja a polgármestert az ezzel kapcsolatos szükséges 

intézkedés megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    dr. Kovács Zoltán polgármester 

                Németh Tamás műszaki osztályvezető 

                Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 
 
Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testület az Esterházy kastéllyal kapcsolatos norvég 

pályázatra kiírt közbeszerzés eredménye tekintetében hozott döntést, ugyanis annak 

kihirdetéséhez szükség volt a Képviselőtestület kötelezettségvállalására, amelyet követően 

megkezdődhet a kivitelezés. 
 

 

 

2. Vegyes ügyek 

 

 

a) Mándi Márton István Pápa Református Kollégiumi Alapítvány részére 

támogatás adományozása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Elmondja, hogy Pápa város első, szabadon választott alpolgármestere, Kövy Zsolt 

nagytiszteletű úr, gyűjteményi igazgató 2010. szeptember 25-én elhunyt. Az előterjesztésben 

szerepel, hogy a hozzátartozók kérésére az önkormányzat a koszorúmegváltás összegét a 

Mándi Márton István Pápa Református Kollégiumi Alapítvány javára ajánlja fel. Megkéri a 

jelenlévőket, hogy egyperces néma felállással emlékezzenek az elhunyt emlékére. 

 

A jelenlévők egyperces néma felállással emlékeztek Kövy Zsoltra. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozta: 
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133/2010. (IX.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Mándi Márton István Pápa Református Kollégiumi Alapítvány 

részére 10.000,- Ft támogatás adományozásával. A támogatás 

összegét a 2010. évi költségvetése terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatás átadásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2010. október 2. 

Felelős:    dr. Kovács Zoltán polgármester 

                Rádi Róbert osztályvezető 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kövy Zsolt református lelkész temetésével kapcsolatban tájékoztatja a képviselőket és a 

jelenlévőket, hogy a Református templomban 15,00 órakor kezdődik az Istentisztelet, majd 

ezt követően rendőri felvezetéssel gyalogos temetési menet indul a templomból az Alsóvárosi 

temetőhöz, ahol végső nyugalomra helyezik Pápa volt alpolgármesterét, a Dunántúli 

Református Egyházkerület püspök-helyettesét. 

 
Elmondja, hogy az 1990. évi LXV. törvény 1990. szeptember 30-án született meg, amely 

törvénybe iktatta a magyar önkormányzatokat, és amelynek köszönhetően a tanácsrendszert 

felváltotta az önkormányzati rendszer, Európában egyedülálló jogokat és lehetőségeket 

biztosítva az önkormányzatoknak. 1990-ben hosszú idő után szabadon választott 

képviselőtestületek alakultak.  

Az ülésre meghívták az elmúlt 20 évben megválasztott képviselőket, akiknek ezúton is 

megköszöni a munkáját. Megköszöni az intézményvezetők segítségét, akik korábban, illetve 

most is – mintegy 1700 közalkalmazottal - segítik az önkormányzat munkáját. Megköszöni az 

egyházak szolgálatát, akik minden fontos eseményen részt vesznek, megáldják az új 

épületeket, és szabad akaratukból végeznek a városban karitatív tevékenységet.  

Bemutatja a jelenlévőknek Kositzky Attila ny. altábornagy urat, a magyar légierő volt 

vezérkari főnökét, akivel együtt repülhetett egy Mig-21-es vadászgéppel, ennek emlékére 

megköszöni, hogy részt vesz az ünnepi ülésen.  

Megköszöni továbbá a sajtó képviselőinek elmúlt 20 évben végzett munkáját. Hozzáteszi, a 

sajtó sok tekintetben kiszélesedett, az akkori pártbizottsági lap átalakult megyei lappá, az 

emberek a televízióból és a helyi írott médiumokon keresztül is tudnak tájékozódni. A 

közvélemény-kutatások szerint a városlakók helyben a helyi sajtóból, regionális hírekről 

pedig a Napló című újságból tájékozódnak leginkább. 

 

A jelenlévők pillanatképeket tartalmazó rövid összefoglalót tekintettek meg az elmúlt 20 év 

fontosabb városi eseményeiről, dr. Kovács Zoltán kommentálásában. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy a kultúráról a sokszínűsége miatt nem készítettek külön filmet, úgy gondolja, 

abban mindannyian részt vettek és benne éltek. A megtekintett pillanatképek a sikert és 

néhány esetben a nehézségeket jelenítették meg.  
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Köszönetet mond mindazoknak, aki az elmúlt 20 év munkájában részt vettek. A 2006-2010-es 

ciklus Képviselőtestületének együttműködését példaértékűnek tartja a városfejlesztésben. 

Megköszöni a munkatársai és az intézményvezetők segítségét, továbbá elnézést kér 

mindazoktól, akinek a Képviselőtestület – akaratán kívül – nehézséget okozott. Hozzáteszi, a 

képviselőket minden esetben a jó szándék vezérelte és egy cél volt előttük: ”Pápa mindenek 

előtt!” 

 

Ezt követően a Képviselőtestület ülését 18,05 órakor bezárja.  

 

Meghívja a jelenlévőket a Házasságkötő teremben tartandó fogadásra. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

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

 polgármester jegyző 


