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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 12-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, Venczel 

Csaba, dr. Hermann István, Máté István, Zsegraics Gyula, Erőss Bulcsú, 

Grőber Attila, Szirbek Rita, Pingiczer Sándor képviselők, 14 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 

 meghívottak a jelenléti ív szerint 

 8 fő állampolgár 

 Bognárné Som Andrea, Balláné Pákai Csilla jegyzőkönyvvezetők. 

 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Köszönti a megjelenteket. A testület ülését 08,00 órakor megnyitja.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 14 fő képviselő jelen van.  

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról, azzal, hogy a 152. 

sorszámú előterjesztést vegyék le a napirendről arra tekintettel, hogy a Közreműködő 

Szervezet megfelelőnek találta az augusztusi testületi ülésen elfogadott határozatot, ami a 

támogató pozitív döntést követően a támogatási szerződés megkötéséhez is alkalmas az önerő 

rendelkezésre állásának igazolására. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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150/2010. (XI.12.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. 

november 12-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa város 

egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 4/2002. (IV.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Benecz Rita szociális és egészségügyi 

osztályvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 10/2002. (VII.5.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a belváros 

közlekedéséről szóló 22/2004. (VII.7.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati 

lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

49/1993. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a temetőkről és a 

temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

6. 2011. évi pénzügyi ellenőrzési munkaterv jóváhagyása 

 Előadó:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

7. Tájékoztató a Várkertfürdő gyógyászati központjának 

tevékenységéről és a fejlesztési elképzelésekről 

Előadó:  Kovács Antal vezérigazgató 

           Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

8. Vegyes ügyek 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Napirend előtt felhívja a képviselők figyelmét egy, a közelmúltban történt eseményre. Az 

alábbiakat felolvasva idézi: „Kádár János emlékének varázsa, egész életműve, csodája 

megerősít hitemben engem is. Kénytelen tűrni az úri rend, mert az emléke halála után is 

eleven, mely még itt kering körülöttünk. Kádár János emlékét, amíg olyan társadalom nem 

lesz Magyarországon, mint az ő idején, kénytelenek tűrni. A magyar történelem sorsfordító 

csúcsain, 1948-ban és 1956-ban, Batthyány Lajos és ő vállaltak jelentős szerepet, mint 

Magyarország felelős kormányának miniszterelnökei. A hivatal azonossága mellett összeköti 

őket a politikai bölcsesség, a nemzet iránti felelősségtudat. Kádár János egy sorsfordító 

időben került hazánk élére, és sok más politikustársával ellentétben ő tudta, hogy megrendítő 

helyzetben mit kell tennie. Meg kell védeni az ő emlékét és szellemiségét.” Ezen szavakat 

Kerecsényi Zoltán, a Kádár János Baráti Társaság egykori elnöke írta néhány évvel ezelőtt, 

aki az életrajza szerint pedagógus és újságíró és akit ez évben az 1956-os megemlékezésre 

előadóként hívtak meg az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolába. Megítélése szerint 

megengedhetetlen, hogy olyan előadót hívjanak meg, aki 1956-ról a fent elhangzott 

gondolatokat vallja. Véleménye szerint a demokraták október 23-ának az örökösei és nem 

november 4-ének, mint Kádár János. Hangsúlyozza, ezen elveket valló előadót meghívni 

megengedhetetlen. Ráadásul az MSZP frakcióvezetője, az Erkel Ferenc Általános Iskola 

igazgatója, a Pedagógus Művelődési Ház vezetői, Kuratóriumának tagjai Kerecsényi Zoltánt 

választották a Pedagógus Művelődési Ház igazgatójává. Hozzáteszi, egy párt bárkit indíthat a 

választáson, ebbe nem kíván beleszólni, azonban a Képviselőtestület felelősséggel tartozik 

azért, hogy az 1956-os megemlékezésen ne ilyen gondolatokat valló személyt hívjanak meg 

előadónak. Kerecsényi Zoltán meghívása helytelen döntés volt az iskolavezetés részéről és 

felhívja a jelen lévő intézményvezetők figyelmét, hogy ne essenek ilyen hibába a jövőben. 

Véleménye szerint a jövőben meggondoltabban kell előadókat választani az 1956-ra emlékező 

ünnepségekre. 

 

 

A bizottsági ülések időtartamára 8,05 órától szünetet rendel el. A szünet után 10,25 órakor 

folytatódik a napirendek tárgyalása. 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási 

körzeteiről szóló 4/2002. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

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

vezetője. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, az Egészségügyi és Szociális  Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

 

20/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa város 

egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 4/2002. (IV.23.) 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

10/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van a Meander Kft. ügyvezetője, Supka-Kovács Tamás és a Kft. 

tervezője, Simon Valér. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Supka-Kovács Tamás, a Meander Sopron Építész Iroda Kft. ügyvezetője powerpointos 

előadás keretében bemutatja a Képviselőtestület tagjainak, hogy milyen változtatásokra került 

sor a Vajda Péter lakótelep bővítésének Helyi Építési Szabályzatában és Szabályozási Tervén, 

továbbá ismerteti a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Közép-dunántúli Állami Főépítész 

jóváhagyást javasló szakmai véleményét. Ezt követően kéri a testület tagjait az előterjesztés 

támogatására. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 
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21/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 10/2002. (VII.5.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati 

rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 22/2004. 

(VII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bánhidi László, a Városgondnokság vezetője, Bene András, 

a Közterület-felügyelet munkatársa és Derczó Zoltán rendőr főtörzsőrmester, a Pápai 

Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztályának vezetője. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra,  a Gazdasági Bizottság egyhangúlag, a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 

1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezet 4.§-ában adminisztrációs hiba miatt elírás történt, a 

rendszámhoz kötött parkolási bérlet ára a „B” zónában 70.00 Ft helyett helyesen 70.000 Ft. A 

módosítás a bizottsági üléseken ismertetésre került. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy magasnak találja az „A” zónában meghatározott 

320 Ft/órás parkolási díjat. Az előterjesztő a díjak emelését a parkolóórák fenntartási 

költségeivel indokolta. Véleménye szerint ha egy turisztikai központnak mondható városban – 

például Győrben vagy Balatonfüreden – ezt a költséget más forrásból finanszírozzák, Pápának 

is erre kellene törekednie. Igaz, hogy az emeléssel  a környezet megóvása a cél, azonban ezzel 

együtt is magasnak találja a parkolásért fizetendő díjat. 

A  Szent László utca lakójaként személyesen többször tapasztalja a behajtási tilalom 

megsértését, többnyire nagy értékű személygépkocsival rendelkező egyénekről van szó, 

akiket az ellenőrzések során nem mindig büntetnek meg. Hozzáteszi, az önkormányzatban 

radikális változásra van szükség, itt az ideje ezen autótulajdonosok megregulázásának. 

Elmondja, hogy Jegyző Asszony kérésére írásbeli bizonyítékot csatol majd be az elmondottak 

alátámasztásához. Példaként említi, hogy a Szent László utcában közel egy éve parkol minden 

nap egy nagy értékű, Mercedes márkájú személygépkocsi, amin kint van a rokkantságot 
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igazoló dokumentum. Megjegyzi, valószínűleg „a rokkantnyugdíjából vehette a Mercedest.” 

Hangsúlyozza, már az ülés után biztosít képeket ennek igazolására. 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Elmondja, hogy tapasztalatai szerint a parkolóórák valóban elhasználódtak, ezért szükséges 

azok karbantartása, felújítása és amennyiben ez nem lehetséges, azok pótlása. Jelen gazdasági 

helyzetben valóban nem szerencsés a díjak emelése, azonban a rendelet-tervezet elődleges 

célja nem a pénz beszedése, hanem a közlekedési morál, közlekedési kultúra javítása. 

Elmondja, hogy egyes turisztikai szempontból kiemelt jelentőséggel bíró városok központi 

területein teljes behajtási tilalom van. Bízik abban, hogy Pápa városa is ilyenné válhat majd a 

közeljövőben. Kéri a képviselőtársait az előterjesztés támogatására. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A hozzászólásokra reagálva elmondja, hogy Balatonfüred – és még jónéhány város - 

belvárosában magasabbak a parkolási díjak, mint Pápán. A mobilparkolással kapcsolatos 

lehetőségeket a Városgondság munkatársai vizsgálják. A környező városok közül 

Mosonmagyaróváron és Győrben van lehetőség mobilparkolásra. A belváros felújítását 

követően, a közlekedési rend kialakulása után lehet ténylegesen felmérni, hogy Pápán van-e 

értelme mobilparkolást működtetni. 

Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat nem végrehajtó, hanem rendeletalkotó testület. A 

szabálytalanságokat a Közterület-Felügyelet és a Rendőrség munkatársai felügyelik. Akinek 

szabálytalanul behajtó gépjárműről van tudomása, tegye meg a megfelelő intézkedéseket. 

Hozzáteszi, ő is jelezte az illetékes hatóságnak, hogy az Eötvös utcába súlykorlátozást be nem 

tartó gépjárművel hajtottak be. 

A rendőrség munkájával kapcsolatos beszámolókon többször elhangzott, hogy a rendeletek 

végrehajtását az arra hivatottak végezzék el. 

Arra nem kíván reagálni, hogy ki miből vásárol nagy értékű autót. 

Fontosnak tartja megjegyezni, hogy a belváros közlekedésből történő kizárása bevételkiesést 

fog jelenteni. A díjak emelésének egyik célja - ami eddig nem vált be -, hogy visszatartsa az 

embereket a belvárosban parkolástól, továbbá a bevételkiesés pótlása. Az előterjesztés fő 

szempontja a belváros műemléki környezetének megóvása, a másik része pedig az anyagi 

feltételek megteremtése. 

 

Derczó Zoltán főtörzsőrmester 

A szabálytalanul behajtó autókkal kapcsolatban elmondja, nincsen tudomása Erőss Bulcsú 

képviselő által felvetett szabálytalanságról. A rendőrség igyekszik a belváros közlekedését 

nagyító alá venni és minden jogsértő személlyel szemben megfelelően eljárni. Kéri, hogy 

amennyiben ilyen szabálytalanságot észlelnek, azt jelezzék, és megteszik a szükséges 

intézkedéseket. 

 

Bene András Közterület-felügyelet munkatársa 

Elmondja, hogy a Közterület-Felügyelet munkatársai naponta ellenőrzik a belvárost és az autó 

értékétől függetlenül megbírságolják a szabálytalankodókat. A kiszabott büntetéseket a 

Közterület-felügyelet számítógépes rendszerében tartják nyilván. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Megköszöni a reagálást. Nem kérdőjelezte meg, hogy a Közterület-felügyelet megbünteti-e a 

szabálytalanul parkoló autókat. Megjegyzi, hogy a nem magyar nemzetiségű, Lada típusú 

személygépkocsikban nem öt személy szokott utazni. Nem vitatja, hogy eddig is büntették 

őket, de ez nem visszatartó erő a számukra egy újabb szabálytalanság elkövetésénél. Bízik 

abban, hogy amennyiben a végrehajtó szervek képviselői ilyen optimisták az ügyben, akkor a 
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fent említett problémák meg fognak oldódni és a belvárosban lakóknak nem okoz majd 

nehézséget a parkolás. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

22/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a belváros 

közlekedéséről szóló 22/2004. (VII.7.) 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. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 49/1993. (XII.21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bánhidi László, a Városgondnokság vezetője és Tardos 

Géza, a Házkezelőség vezetője. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi és az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete a 

rendelet-tervezetben foglalt díjtételek emelését elfogadja. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a szociális alapon bérbe adott önkormányzati 

lakások lakbére nem fedezi a működés és a fenntartás költségeit. Az emelések mértéke az 

elmúlt évben elfogadott árakhoz képest elfogadható, átlagosan 6 % környékén mozog. A 

szükséglakások és a komfort nélküli lakások lakbére az elmúlt 5 évben nem emelkedett, 

jelenleg 1 Ft/m
2
/hó emelést javasoltak az előterjesztők. A 600 önkormányzati lakás közül 107 

ilyen típusú lakásról van szó, így ez évente körülbelül 50-60.000 Ft-ot jelentene, amivel 

véleménye szerint több az adminisztrációs kiadás, mint a bevétel. Ezek a komfortfokozatú 

lakások elég rossz állapotban vannak, amikben rendkívül nehéz szociális helyzetben lévő 

emberek laknak. Véleménye szerint  gesztusértékű lenne, ha ezeknél nem emelnék a díjakat. 
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A bérlakás állománnyal kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzati bérlakások száma az 

értékesítések következtében évről évre csökken. Végig kellene gondolni, hogy a lakásokat 

megüresedés esetén hogyan lehetne az eladáson kívül hasznosítani, akár szociális 

bérlakásként, akár fiatal házasok részére történő felajánlással, vagy közérdekű bérbeadás 

céljára is „tartalékba tehetnék”. További lehetőség a lakások piaci áron pályázat útján történő 

kiadása. Jelenleg tíz önkormányzati bérlakás közül hetet adtak bérbe közérdekű célra, és 

három lakást piaci alapon. Hozzáteszi, hogy a közérdekű bérbeadás feltételeit is felül kellene 

vizsgálni, hiszen előfordult olyan, hogy egy közalkalmazottnak 5 év után meghosszabbították 

a lakás bérbeadását. Megjegyzi, orvosokról, rendőrökről, tűzoltókról, pedagógusokról van 

szó, és úgy gondolja, hogy aki 5 év után nem tudja megoldani lakhatását saját erőből, az 

valószínűleg nem is akarja.  

Mindezekkel együtt elfogadhatónak tartja a rendelet-tervezetben szereplő emeléseket, az első 

két kategóriára vonatkozó javaslatot nem tartja ésszerűnek. Javasolja, hogy a következő évi 

munkatervben szerepeljen az önkormányzati bérlakások hasznosíthatóságának vizsgálata. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A hozzászólásra reagálva elmondja, hogy egy átlagos 50 m
2
-es lakásnál, díjövezettől függően 

az I. és II. kategóriában 50-1000 Ft-ig terjed az emelések összege. Elmondja, hogy a szociális 

bérlakásra pályázók sajnos kevésbé tisztelik a lakókörnyezetüket, ezért nem pályáztatnak 

szociális alapon önkormányzati bérlakásokat. A nem piaci alapú szociális bérlakások 

lakbérével kapcsolatban elmondja, hogy az összkomfortos, 50 m
2
-es lakás lakbére a javaslat 

szerint 10.600,- Ft-ról 11.250,- Ft-ra emelkedne. A panellakások piaci lakbére ezzel szemben 

körülbelül 25.000,- Ft+rezsi. Így elmondható, hogy szociális alapon még mindig jóval 

kevesebbért juthatnak lakáshoz a rászorulók. Előterjesztőként úgy gondolja, hogy a 

szükséglakások és komfort nélküli lakások lakbérét is kell időnként emelni.  Az ott élőknek 

érezniük kell, hogy az önkormányzat így is jelentős támogatást nyújt számukra. Hozzáteszi, a 

körülmények valóban nívótlanok, de mégis van fedél a fejük felett, és nem megengedhető, 

hogy ezeknél a lakásoknál időnként ne történjen emelés, mivel ezek a lakások igénylik a 

legtöbb karbantartást. A két évvel ezelőtt a szociális bérlakás állománnyal kapcsolatban 

készített tájékoztatóban szerepel, hogy a szociális bérlakások karbantartására és felújítására az 

önkormányzatnak évente a lakbéreken felül 50-60 millió Ft-ot kell költenie. 

 

 

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

 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 
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23/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 49/1993. (XII.21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati 

rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 

18/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bordás Ferencné, a MÉKI –R Kft. ügyvezető igazgatója. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja azzal a módosítással, hogy a rendelet-tervezet 2. számú 

mellékletének 9. pontjában „az előre megváltott több személyes sírhely 25 évre” szövegrész 

„előre megváltott 2 személyes sírhely 25 évre” szövegrészre módosuljon. A Pénzügyi és a 

Gazdasági Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Pápai 

Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseletei Egyesülete a rendelet-tervezetben foglalt 

díjtételek emelését elfogadja. 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság indítványát előterjesztőként befogadja, így az 

eredeti előterjesztésnek minősül. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, hogy az országos tendencia az, hogy egyre gyakoribb az urnafülkés temetkezés. 

Megkérdezi, hogy terveznek-e a későbbiekben urnatemetőt kialakítani és ha igen, akkor hol? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy a temetőkről és temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet 2009. évi 

módosításának megtárgyalásakor szó volt arról, hogy az urnafülke bekerülési költsége 

magasabb a rendeletben megállapított díjtételnél, azonban a helykímélés miatt célszerű lenne, 

hogy az emberek ezt a temetkezési módot válasszák. Véleménye szerint meg kell találni az 

egyensúlyt a díjak kialakításánál. 

 

Bordás Ferencné ügyvezető igazgató 

 A kérdésre válaszolva elmondja, a következő évben 60 férőhelyes kolumbárium építését 

tervezik, és a meglévő kolumbáriumokban is van még hely az urnafülkés temetkezésekre. 
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Erőss Bulcsú képviselő 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a díjak emelésével együtt elvárható lenne a 

temetőkben a közbiztonság növelése, hiszen gyakran eltűnnek a sírokról koszorúk és 

mécsesek. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Felhívja az Ügyvezető Asszony figyelmét, hogy több sírhelynél is észlelte, hogy a sírhely 

mellett további sírhelynek alkalmas területet kerítettek vagy betonoztak le a hozzátartozók. 

Kéri, hogy a továbbiakban erre fokozottabban figyeljenek. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy a temetők közbiztonságával kapcsolatos ügyekkel a jegyzőt bízta meg. A 

temetők fokozottabb őrzése a díjak további emelését vonná maga után.  

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Bizottsági ülésen már elhangzott, hogy a temetők közbiztonságára a Mindenszentek napja 

körül fokozottan ügyelnek. Az ünnep előtt három héttel a Rendőrség, a Polgárőrség, a 

Közterület-felügyelet és a MÉKI-R Kft. képviselőinek részvételével sor került egy 

megbeszélésre a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében. A szóbeli kérést 

írásban is megerősítette a problémák megelőzése érdekében. A temetőben nehéz a lopások 

elkövetőinek beazonosítása, ezért idén már civil ruhás rendőrök is ellenőrizték a temető 

rendjének megtartását. Hozzáteszi, a fokozottabb odafigyelésre nemcsak az ünnep alkalmával 

kérte az érintetteket. A munkájuknak köszönhetően már többször értek tetten elkövetőt, 

azonban ez nem minden esetben sikerül. Hozzáteszi, a temetők közbiztonságára a jövőben is 

fokozottan odafigyelnek. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, a közbiztonság érdekében felmerült, hogy a temetőben mobilkamerákat 

helyeznének el. Kegyeleti okokból azonban nem biztos, hogy felszerelhetőek a kamerák. Az 

egyik oldalról a biztonságra próbálnak törekedni, a másik oldalon viszont tekintettel kell lenni 

azokra, akik elbúcsúzni, gyászukat kifejezni mennek ki elhunyt szeretteikhez.  

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elismeréssel beszél a Rendőrség, a Közterület-felügyelet és a Polgárőrség munkatársai által a 

Mindenszentek napja körül végzett munkáról. 

Elmondja, hogy a mobilkamerához hasonlóan kegyeletsértőnek tartja a temető bejáratánál 

kirakodó, cukorka, játék, lufballon árusok jelenlétét. Véleménye szerint a temető környékén 

csak virág és kegyeleti tárgyak árusítását kellene engedélyezni. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Egyetért a képviselő által elmondottakkal, hozzáteszi, hogy ezt a javaslatot Mészáros István, a 

Településfejlesztési és Ellátási Bizottság egykori elnöke is felvetette és testületi ülésen is 

felmerült kb. 10 évvel ezelőtt. Nincs tudomása arról, hogy ki adta ki az árusoknak az 

engedélyt. Megkéri az engedélyezőt, hogy ilyen a jövőben ne forduljon elő. Hozzáteszi, ő a 

temetőt a Szabó Ervin utcai bejárat felől közelíti meg, ezért nem látta. A kegyelethez 

szükséges virág-és koszorúárusok megengedettek, azonban a temető közvetlen környékén ne 

legyenek kirakodós árusok. 
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Csőréné Pőr Eszter búcsúzatójára Kampenből érkezett delegáció tagjai megtekintik a 

Képviselőtestület ülését és a tanácskozást Boros Katalin köztisztviselő tolmácsolásával. 

Dr. Kovács Zoltán polgármester köszönti a delegáció tagjait és elmondja, hogy szívesen látja 

őket a testület ülésén. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

 

 

24/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a temetőkről 

és a temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) 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 

 

 

 

6. 2011. évi pénzügyi ellenőrzési munkaterv jóváhagyása 

 Előadó:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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151/2010. (XI.12.) határozat 

1./ Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §-ában 

foglaltak alapján a 2011. évi ellenőrzési munkatervet az 1. és 2. 

számú melléklet szerint jóváhagyja. 

Utasítja a jegyzőt, hogy az ellenőrzések végrehajtásáról – a 2./ 

pontban foglaltak figyelembevételével – gondoskodjon. 

 

2./ Az 1. számú mellékletben foglalt feladatok külső szakértő 

megbízása útján, a 2. számú mellékletben foglalt feladatok a 

Polgármesteri Hivatal belső ellenőre által kerüljön végrehajtásra. 

 

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

7. Tájékoztató a Várkertfürdő gyógyászati központjának tevékenységéről és a 

fejlesztési elképzelésekről 

Előadó:  Kovács Antal vezérigazgató 

 Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Kovács Antal, a Pápai Termálvízhasznosító ZRt. 

vezérigazgatója. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális, valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Az előterjesztésben szerepel, hogy a jövőképben meghatározott célok elérésének sarokpontja 

az, hogy a gyógyászati központ működtetéséhez szükséges, OEP által finanszírozott 

kapacitások rendelkezésre álljanak. Amennyiben a városi kórház alacsonyabb hatékonysággal 

működtetett aktív ágyait járóbeteg teljesítményre konvertálják akkor rendelkezni fognak a 

működéshez szükséges kapacitásokkal. Megkérdezi, hogy mely szakterületeken fordulnak elő 

alacsonyabb hatékonysággal működő aktív ágyak? 

 

Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

A kérdésre válaszolva elmondja, előfordulhat hogy az előterjesztésben szereplő 

tevékenységek megfelelő működtetéséhez kapacitásmódosításra kerül sor. A betegellátás 

tekintetében változások várhatóak, a későbbiek folyamán lehetőség lesz bizonyos 

tevékenységeknek egynapos sebészet formájában történő ellátására. Megjegyzi, ez lehet az 

alapja az átcsoportosításoknak, nem feltétlenül az alacsony kihasználtság, és a kevésbé 

termelékeny aktív ágyak. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazattal és 

tartózkodás nélkül elfogadta a Várkertfürdő gyógyászati 

központjának tevékenységéről és a fejlesztési elképzelésekről 

szóló beszámolót. 

 

Jelentés a képviselőtestület ülésein hozott lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról 

 

Szirbek Rita képviselő 

A 124/2010. (IX.16.) határozatra adott jelentéssel kapcsolatban elmondja, hogy egy korábbi 

ülésen már feltette a kérdést, hogy mikor várható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

pályázatának újbóli kiírása. Megkérdezi Dr. Kovács Zoltánt, mint országgyűlési képviselőt, 

hogy van-e tudomása a pályázat kiírásáról, mivel az NFÜ honapján nem talált erre vonatkozó 

információt. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Tudomása szerint átalakítják a struktúrát, megszűnik a kiemelt kórház státusza, és 

meghatározásra kerülnek a progresszív ellátás szintjei. Vélhetően a struktúrapályázatot is 

ehhez fogják majd igazítani. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

152/2010. (XI.12.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 4/2009. 

(I. 27.) határozat 3. pontja, az 50/2010. (III.04.), a 65/2010. 

(V.06.), 100/2010. (VII.8.), 113/2010. (VIII.19.) és 133/2010. 

(IX.30.) határozatok végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 35/2010. 

(III. 04.) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja, 

ezzel egyidejűleg fenti számú határozatát hatályon kívül 

helyezi. 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

124/2010. (IX.16.) 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 
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4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Társadalmi 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 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A napirendről levett előterjesztéssel kapcsolatban a testületet tájékoztatva felolvassa a 

KDRFÜ-től érkezett levelet: 

„Tájékoztatom Önt, az Ön által elektronikusan megküldött testületi határozat a KDOP 

pályázati felhívás és útmutató, valamint az általános feltételek című dokumentum d/1. pontja 

értelmében a Támogató pozitív döntését követően alkalmas a támogatási szerződés 

megkötéséhez az önerő rendelkezésre állásának igazolására.”  

Hangsúlyozza, azért került le a napirendről a Pápa, Somlai u.- Munkás u. közötti városrész 

csapadékvíz-elvezetésével kapcsolatos előterjesztés, mivel nem szükséges új 

kötelezettségvállalás, a pályáztató a korábbi döntést is elfogadja. 

 

 

4. Vegyes ügyek 

 

a)  Alapító okiratok módosítása (Pápa Város Önkormányzatának Egyesített 

Szociális Intézete, Bóbita Bölcsőde) 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea, az Egyesített Szociális Intézmény 

vezetője. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

153/2010. (XI.12.) határozat 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint az 

egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények 

megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. 

törvény alapján  
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1. Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális 

Intézménye alapító okiratát az előterjesztés 1. számú 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, ezzel 

egyidejűleg az intézmény Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete 59/2010. (V.06.) 

határozata I/1. pontjával jóváhagyott alapító okiratát 

hatályon kívül helyezi. 

 

2. a Bóbita Bölcsőde alapító okiratát az előterjesztés 2. 

számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, ezzel 

egyidejűleg az intézmény Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete 83/2009. (VI.30.) 

határozata I/8. pontjával jóváhagyott alapító okiratát 

hatályon kívül helyezi. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatok 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző   

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

II. Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális 

Intézménye alapító okirata 6. pontjának harmadik 

bekezdése 2010. november 14. napjával hatályát veszti. 

 

Határidő: 2010. november 14.  

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző   

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

III. A Képviselőtestület utasítja Pápa Város Önkormányzatának 

Egyesített Szociális Intézménye és a Bóbita Bölcsőde 

intézményvezetőjét, hogy a módosított alapító okirat alapján 

a Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges módosítását 

végezzék el, és az egységes szerkezetű Szabályzatot 

terjesszék Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.  

 

Határidő: benyújtásra:  2010. november 30. 

 jóváhagyásra:  2010. december 31. 

Felelős: Intézményvezetők 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke  

 

b)  Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába az önkormányzatot 

képviselő személyek delegálása 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

154/2010. (XI.12.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába Pápa Város 

Önkormányzata képviseletére Dr. Áldozó Tamás 

alpolgármestert, Grőber Attila és Venczel Csaba önkormányzati 

képviselőket bízza meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

      Rádi Róbert művelődés osztályvezető   

 

 

c)  Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő egészségügyi 

szolgáltatások térítési díjáról szóló szabályzatának módosítása 

 
 
Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 
 

155/2010. (XI.12.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gróf 

Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő térítési díj 

ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások 

térítési díjáról szóló szabályzatát az előterjesztés 

mellékletében foglaltak módosításokkal jóváhagyja. 

 

2. Utasítja a főigazgatót, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Dr. Vörös Ibolya főigazgató 
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d)  Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőn belüli kapacitás 

átcsoportosítása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

156/2010. (XI.12.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért 

azzal, hogy a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő az intézményen belüli kapacitás átcsoportosítási 

kérelmét az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézetéhez az 

alábbiak szerint benyújtsa: 

 

Fogászati röntgen heti 30 szakorvosi órájából  

- 10 óra átcsoportosítása nem szakorvosi fogászati röntgen 

óraszámra,  

- 20 óra átcsoportosítása általános fizioterápia-gyógytorna nem 

szakorvosi óraszámra. 

 

Utasítja a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő Főigazgatóját, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

 

e)  Megállapodás a Veszprém Megyei Önkormányzattal a krónikus tüdőgyógyászati 

ellátás vonatkozásában Farkasgyepű település területi ellátási kötelezettségének 

átadásáról 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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157/2010. (XI.12.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint 

fenntartó egyetért a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő területi ellátási kötelezettségébe tartozó 

Farkasgyepű település krónikus tüdőgyógyászati ellátása területi 

ellátási kötelezettségének 2010. december 1. napjával történő 

átadásával a Veszprém Megyei Önkormányzat részére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a területi ellátási kötelezettség 

átadásáról szóló megállapodás aláírására, valamint felkéri, hogy 

az aláírást követően küldje meg a Veszprém Megyei 

Önkormányzat Közgyűlése elnökének. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   dr. Kovács Zoltán polgármester 

     dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

 

 

f)  Önkormányzati bérlakás közérdekű bérbeadása (dr. Seres Réka) 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Megkérdezi, hogy milyen lehetőségek vannak további szakorvosok Pápára történő 

invitálására? Örömét fejezi ki, hogy dr. Seres Réka a pápai kórház munkatársa lesz. 

Megkérdezi, hogy a Veszprémben dolgozó férjének nem biztosíthatnának-e Pápán állást. 

Példaként említi, hogy a kórház pszichiátriai ellátása szegényes, mint mindenhol, itt is kevés a 

szakorvos. 

 

Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

Elmondja, hogy a szakorvoshiány mindennapos probléma, a megüresedett álláshelyeket 

személyes megkereséssel és pályázati úton is megpróbálják betölteni. Sajnos kevés a 

meggyőző erejük arra, hogy Pápát válasszák munkahelyüknek az orvosok. Dr. Seres Réka 

férje Veszprémben dolgozik, ő annak is örül, hogy a doktornő felvételével megoldódik a 

korábbiakban tárgyalt gyerekgyógyászati probléma. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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158/2010. (XI.12.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a többször 

módosított 49/1993. (XII. 21.) számú Az önkormányzati lakások 

és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelete 12. §. 

(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva dr. Seres Réka 

elhelyezésének megoldására a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelőnél fennálló közalkalmazotti 

jogviszonya időtartamára, de legfeljebb 2014. december 31-ig 

önkormányzati bérlakás bérbeadásához hozzájárul. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Polgár Jenő közig.oszt.vez. 

 

 

g)  Schwetzingeni karácsonyi vásárra utazó delegációban résztvevők kijelölése 

 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Megkérdezi, hogy mi a kialakult gyakorlat a képviselők delegációkba történő kijelölésére. 

Örvendetesnek tartja, hogy a delegáció tagjai között ellenzéki párt képviselői is szerepelnek, 

azonban szeretné, ha a Pápa testvérvárosaiban tudnának róla, hogy a radikális változás betört 

az önkormányzatba. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy a delegáció tagjainak felkérése még az előző ciklus idején történt. A 

Művelődési Osztály munkatársa, Boros Katalin kérdezi meg a képviselőket, hogy részt 

kívánnak-e venni a delegációkban. A képviselők elfoglaltságaira tekintettel általában kevés a 

jelentkezők száma. Egyes delegációk a partnerváros intézményeinek, egyesületeinek 

kapcsolata révén jönnek létre, illetve meghívás alapján. A schwetzingeni karácsonyi vásárra a 

meghívott képviselők kiutazását biztosítja az önkormányzat. A delegáció vezetőjeként a 

polgármestert vagy alpolgármestert terjesztik elő, amennyiben egyikük sem ér rá, képviselőt 

bíznak meg delegáció vezetésével. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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159/2010. (XI.12.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

schwetzingeni karácsonyi vásárra Pápa város képviseletében 

utazó delegációban résztvevőket az alábbiak szerint jelöli ki: 

 

 dr. Kovács Zoltán polgármester / dr. Áldozó Tamás 

alpolgármester 

 dr. Péntek Árpád képviselő 

 Zsegraics Gyula képviselő 

 Grőber Attila képviselő 

 Gajda Tibor 

 Vígh Attila – Pápai Lovas Klub 

 Borsits Barbara 

 Gaál Gyula Istvánné - Tourinform Iroda 

 Pápai Hús 1913 Kft. – 1 fő 

 Nátus Konyha - 3 fő 

 Boros Katalin köztisztviselő 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

h) Pápa Város Önkormányzata és költségvetési szervei Közbeszerzési 

Szabályzatának jóváhagyása 

 
Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra, 

a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 
160/2010. (XI.12.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata és költségvetési szervei Közbeszerzési 

Szabályzatát az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a szabályzat 

módosításáról az érintett költségvetési szervek vezetőit 

tájékoztassa. 

 

 

Határidő: azonnal   

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 
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i)  Pápa Város Önkormányzata és a helyi kisebbségi önkormányzatok 

költségvetésével és gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos megállapodás 

jóváhagyása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra, 

a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A megállapodásokat a kisebbségi 

önkormányzatok megtárgyalták és elfogadták. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

161/2010. (XI.12.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. tv., valamint az 

államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 

Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a Pápa Város 

Önkormányzata, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok 

költségvetésével és gazdálkodásának végrehajtásával 

kapcsolatos megállapodást az előterjesztés mellékletének 

megfelelően jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 191/2006. (XII.14.) 

határozatát, valamint az azt módosító 42/2010. (III. 04.) 

határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 

megállapodások aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

indítványozza, hogy a 163. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 

tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt. 

 

 

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

ülést rendel el. 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A zárt ülést követően a sajtó képviselőinek jelenlétében a nyilvános ülésen ismerteti a 

Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntését.  

 

(Ezt követően 11,30 órakor folytatódik a Képviselőtestület nyílt ülése.) 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Bejelenti, hogy a napirendek tárgyalását követően szólni kíván, hozzászólásának tárgya az új 

Képviselőtestület működésének megkönnyítése érdekében információ átadása a lakosság 

számára. 

 

 

j) Húsipari termékgyártó szakmában tanulók szakmai ösztöndíjrendszerének 

szabályzata 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Elmondja, hogy az ösztöndíjjal kapcsolatos kezdeményezést jónak tartja, azonban 

alacsonynak találja a tanulók számára előírt 3,01-es tanulmányi átlagot. Célszerűnek tartaná a 

tanulmányi átlag felemelését legalább 4,00-es átlagra. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy az eredeti előterjesztésben átírta a tanulmányi átlagot 3,51-re, azonban a 

kollegái meggyőzték arról, hogy a tanulmányi átlag ne legyen gátja az ösztöndíjnak. 

Előfordulhat, hogy egy diák nem teljesít megfelelően közismereti tárgyakból, viszont 

manuálisan kiváló szakember lehet. 

Az ösztöndíj a szülőkről veszi le a taníttatás terheit, a város cégeinek pedig szakemberekre 

van szüksége. A szakképzés átalakulásával 3 év alatt lehet majd utánpótlást képezni. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Elmondja, a tankötelezettség felső határa 17 évre csökkent, ami felkészülés a hároméves 

szakképzés bevezetésére. Hozzáteszi, a mai világban 3,51-es átlaggal inkább gimnáziumba 

mennek a tanulók, ez az oktatási rendszer egyik problémája. Véleménye szerint az 

ösztöndíjjal kapcsolatos kezdeményezés példaértékű és a régióban egyedülálló. A Regionális 

Képzési és Fejlesztési Bizottság meghatározhatja a hiányszakmákat és azon diákok számára, 

akik ezekre a szakmákra jelentkeznek, 30.000,- Ft-ig terjedő ösztöndíjat kínál fel. 

Amennyiben elérnék, hogy a fenti bizottság a húsipari termékgyártót is hiányszakmaként 

jelölje meg, a diákok ösztöndíját onnan igényelhetné az önkormányzat, így az erre szánt 

összeget máshová lehetne csoportosítani. Pápán, illetve a régióban további hiányszakma a 

lótenyésztő, akik megkaphatják a 30.000,- Ft-ig terjedő támogatást.  

A Pápai Hús 1913 Kft. ügyvezető igazgatója egy korábbi alkalommal elmondta, hogy 2011. 

december 31-ig közel 100 hentes megy nyugdíjba a cégtől, Unger Tamás iskolaigazgató pedig 

arról tájékoztatta a testületet, hogy optimális esetben jövőre 9 fő végezhet ezen a szakirányon. 

Ezt az űrt kellene kitölteni az ösztöndíjrendszer segítségével. 
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A napirend tárgyalására megérkezett Politzer József, a Pápai Hús 1913 Kft. ügyvezető 

igazgatója. 

 

 

 

Politzer József ügyvezető igazgató 

Gratulál a polgármesternek, alpolgármesternek és a képviselőknek a választásokon elért 

eredményeikhez és munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kíván. 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, az idén 13, jövőre pedig közel 100 szakmunkás megy 

nyugdíjba a vállalatuktól.  

 

Kifejti, hogy hosszú távra terveznek és lépéseket tettek annak érdekében, hogy az éves vágási 

mennyiség felét a saját sertéstelepeikről biztosíthassák. Problémát jelent azonban a 

szakmunkás utánpótlás hiánya. A 2004-ben történtek terhét anyagilag és szakmunkás-

felhozatal terén jelenleg is viselik, és ehhez hozzájárul még, hogy a magyar húsipari 

szakmunkások külföldön is keresettek. Bízik abban, hogy az ösztöndíjnak munkaerőmegtartó 

ereje is lesz. Hangsúlyozza, hogy az itt végzett szakembereknek munkát és tisztességes 

jövedelmet tudnak biztosítani. A társaság a 2009. évi árbevételét az idei év novemberére már 

túlteljesítette, ami a feladatok növekedését jelenti. A biztos, stabil rendeléseket igényes és 

minőségileg megfelelő munkával tudják megtartani. 

A tanulmányi átlagokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy az elmúlt évben a 31 szakmunkás 

tanulói létszám rövid idő alatt 9 főre csökkent a hiányzásoknak, igazolatlan óráknak és a 

gyenge tanulmányi eredménynek köszönhetően. A tanulók tanulmányi átlagát és üzemi 

viselkedését nem kívánja kommentálni. A megmaradt tanulók közül biztosan lesz olyan 

szakmunkás, aki megállja majd a helyét. Elmondja, hogy megemelték a szakoktatói létszámot 

és a tanulók mellé a legjobb és megfelelő gyakorlattal rendelkező szakmunkásokat tettek. A 

szakmai ösztöndíj pályázatra jelentkezők igazságos elbírálására létrehoztak egy bizottságot, 

amely nemcsak a szakoktatókból, hanem azokból az üzemvezetőkből is áll, akik a 

szakmunkás tanulókat foglalkoztatják. Köszönetet mond az ösztöndíjrendszer kitalálásáért 

megvalósításáért és reméli, hogy beváltja a hozzá fűzött reményeket. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy a város jónéhány cégvezetőjének írt levelet, hogy kívánnak-e csatlakozni a 

szakmájukban az ösztöndíjrendszerhez, a válaszok még nem érkeztek meg. Véleménye szerint 

az autóiparban szükséges még szakmunkásképzés, ez lehet az ösztöndíjrendszer másik 

szegmense. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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164/2010. (XI.12.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „húsipari 

termékgyártó” szakmában tanulók számára a 2011/2012. 

tanévtől bevezetendő ösztöndíjrendszer feltételeit a mellékletben 

foglaltak szerint jóváhagyja.  

Utasítja a Polgármestert, hogy a pályázati rendszer 

működtetésével kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal   

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 

      Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

      Unger Tamás intézményvezető 

 

 

Pingiczer  Sándor képviselő 

Napirend utáni hozzászólásában elmondja, hogy a képviselőtestület ülései nyilvánosak a sajtó, 

az érdeklődő polgárok számára és a testület, valamint bizottságok tagjainak a felkészülését 

szolgálhatja, hogy megnézhetik, hogy az előző két évben milyen hozzászólások hangzottak el. 

A jegyzőkönyveket mind a Városi Könyvtárban, mint pedig a város honlapján is meg lehet 

tekinteni. A www.papa.hu honlapon azonban a gyakorlatban nehéz megtalálni a testülettel 

kapcsolatos anyagokat, véleménye szerint ezt kizárólag gyakorlott internetezők találják csak. 

Javasolja, hogy ennél sokkal egyszerűbb módon legyenek ezek az információk elérhetők. 

Hozzáteszi, közüzemi díjak tárgyalásakor megkönnyítené a képviselők, külső bizottsági tagok 

felkészülését, ha megnézhetnék a honlapon a két évvel ezelőtti adatokat is.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megfontolják a felvetést. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Elmondja, hogy az elektronikus információszabadságról szóló törvény rendelkezései kijelölik, 

hogy milyen helyeken, milyen címszó alatt, milyen anyagokat kell közzétenni, és a Hivatal 

munkatársai a törvény rendelkezéseinek megfelelően helyezik el a honlapon a 

Képviselőtestületi anyagokat, ahol a testületi jegyzőkönyveken kívül a bizottságok 

jegyzőkönyvei és az előterjesztések is megtalálhatók.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a testület következő ülésére várhatóan december 16-án 

kerül sor. 

 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 11,50 órakor bezárja.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 

http://www.papa.hu/

