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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. november 11-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, Császár Endre, dr. 

Hermann István, Máté István, Zsegraics Gyula, Erőss Bulcsú, Grőber Attila, 

Szirbek Rita, Pingiczer Sándor képviselők, 13 fő. 

  

  Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

  Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

  Városi TV munkatársai 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa 

 a Napló c. újság munkatársa 

 Bognárné Som Andrea, Balláné Pákai Csilla jegyzőkönyvvezetők. 

 

 

Távolmaradását bejelentette: Venczel Csaba képviselő. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, 13 fő 

képviselő jelen van. A testület ülését 16.00 órakor megnyitja.  

Elmondja, hogy a jogszabályi előírások miatt a mai napon tárgyalják a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítását, valamint megválasztják az önkormányzati bizottságok 

tagjait, így lehetőség nyílik arra, hogy a holnapi testületi ülés napirendi pontjait a bizottságok 

előzetesen megtárgyalhassák. 

Tájékoztatja a testület tagjait a vörösiszap katasztrófával kapcsolatban elvégzett városi 

feladatokról és az elmúlt időszakban történtekről. A vörösiszap katasztrófa károsultjainak 

nyújtott támogatásokról az alábbiakat mondja el: összesen 104 fő, 9 gépjármű, közel 3600 
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munkaórát dolgoztak Devecserben a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, a 

Városgondnokság, a Víz- és Csatornamű Zrt., a Közszolg. Kft. és a Polgári Védelem Pápai 

Kirendeltségének munkatársai. A legtöbb munkaórát a Tűzoltóság és a Városgondnokság 

munkatársai dolgoztak a vörösiszap sújtotta területen. A Megyei Védelmi Bizottság térséget 

érintő felhívásának köszönhetően a falvakból október 27-én és 28-án 54, illetve 53 fő vett 

részt a kárelhárításban. A Többcélú Kistérségi Társulás keretében adományokat gyűjtöttek a 

károsultaknak, amiben pápai cégek is részt vettek. Az Agroprodukt Kft. fél millió Ft-tal, a 

társadalmi szervezetek és magánszemélyek 3,3 millió Ft-os adománnyal támogatták Devecser, 

Kolontár és Somlóvásárhely településeket. A Pápai Hús 1913 Kft. közel 3000 db 

ételkonzervet, 40 kiló húst adományozott és 30 db védőruházattal, gumicsizmával és 

munkaeszközökkel, mintegy 823.000,- Ft értékben nyújtott támogatást. Az önkormányzat 

oktatási és nevelési intézményeinek diákjai és oktatói 28.000,- Ft készpénzt és 126.000,- Ft 

értéknek megfelelő adományt - gumicsizmákat, szájmaszkokat, plédeket, gyermekruhákat és 

taneszközöket – adtak át a katasztrófa sújtotta területek általános iskolái és óvodái részére. Az 

Egyesített Szociális Intézmény a devecseri Idősek Otthona részére 749 db ágyneműt és 

tisztálkodó eszközöket, a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton keresztül pedig ruhaneműt és 

tisztítószereket biztosított. A Ferencváros-Újpest jótékonysági labdarúgó mérkőzésen mintegy 

800.000 Ft összegű adományt sikerült összegyűjteni és két kamionnyi ásványvizet ajánlottak 

fel. A testvérvárosok részéről is érkeztek adományok, Leinefelde 2200,- eurót, 42 csomag 

ágyneműt, takarót, felnőtt és gyermekruhát, Losonc pedig több kartonnyi tartós élelmiszert, 

tisztítószert és csokoládét juttatott el a károsultaknak.  

 

Ezt követően kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

139/2010. (XI.11.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. 

november 11-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

1. 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 
 

2. Önkormányzati bizottságok elnökeinek és tagjainak 

megválasztása 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 
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Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

1. 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. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megalkotja a 

következő rendeletet: 
 

 

19/2010. (XI.11.) 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 

 

 

2) Önkormányzati bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

Tájékoztatja az újonnan megválasztott képviselőt, Erőss Bulcsút a korábbi gyakorlatnak 

megfelelően a szavazási menetrendről. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Egyetért a szavazás ismertetett módjával. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 1/a.) pontjában foglaltakról. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel nem vesz részt 

a szavazásban. 
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

140/2010. (XI.11.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Ügyrendi 

és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének dr. Péntek Árpád 

képviselőt megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 1/b.) pontjában foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

141/2010. (XI.11.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Ügyrendi 

és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjait az alábbiak szerint 

megválasztja: 

 

Bocskay László 

Erőss Bulcsú 

Dr. Hermann István 

Pingiczer Sándor 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 2/a.) pontjában foglaltakról. 

 

Grőber Attila képviselő bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel nem vesz részt a 

szavazásban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

142/2010. (XI.11.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pénzügyi 

Bizottság elnökének Grőber Attila képviselőt megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 2/b.) pontjában foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

143/2010. (XI.11.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pénzügyi 

Bizottság tagjait az alábbiak szerint megválasztja: 

 

   Császár Endre 

   Erőss Bulcsú 

   Máté István 

   Dr. Vörös Ibolya 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 
 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 3/a.) pontjában foglaltakról. 

 

Dr. Hermann István képviselő bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel nem vesz 

részt a szavazásban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

144/2010. (XI.11.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Humánerőforrás Bizottság elnökének dr. Hermann István 

képviselőt megválasztja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 3/b.) pontjában foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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145/2010. (XI.11.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Humánerőforrás Bizottság tagjait az alábbiak szerint 

megválasztja: 

   Máté István 

   Szirbek Rita  

   Venczel Csaba 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 4/a.) pontjában foglaltakról. 

 

Császár Endre képviselő bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel nem vesz részt a 

szavazásban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

146/2010. (XI.11.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gazdasági 

Bizottság elnökének  Császár Endre képviselőt megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 4/b.) pontjában foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

147/2010. (XI.11.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gazdasági 

Bizottság tagjait az alábbiak szerint megválasztja: 

 

   Dr. Péntek Árpád 

   Pingiczer Sándor  

   Zsegraics Gyula 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 5/a.) pontjában foglaltakról. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel nem vesz részt a 

szavazásban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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148/2010. (XI.11.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének dr. Vörös Ibolya 

képviselőt megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 5/b.) pontjában foglaltakról. 

 

A képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

149/2010. (XI.11.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjait az alábbiak szerint 

megválasztja: 

 

   Bocskay László 

   Szirbek Rita  

   Venczel Csaba 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

Elmondja, a holnapi testületi ülésen a napirend elfogadását követően szünetet rendel el a 

bizottságok üléseinek időtartamára. Tájékoztatja a testület tagjait a bizottságok üléseinek 

várható időpontjáról. 

Az elkövetkező négy évre mindenkinek jó munkát kíván. 

 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 16.15 órakor bezárja.  

 

 

K. m. f. 

 
 

 Dr. Kovács Zoltán Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 


