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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 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, 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 

Molnár István műszaki osztályvezető 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

Szekeresné Markolt Zita adócsoport vezető 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető 

György Zoltán köztisztviselő 

Városi TV munkatársai 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa 

 a Napló c. újság munkatársa 

 meghívottak a jelenléti ív szerint 

 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 a kiegészítéssel, 

hogy a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület Erőss Bulcsú képviselő felterjesztési jog 

gyakorlásával kapcsolatos határozati javaslatát.  

 

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

határozatot hozta: 
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165/2010. (XII.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. 

december 16-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

1. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi háromnegyedéves 

gazdálkodásáról 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. 

(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési 

koncepciója 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzatának 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az idegenforgalmi 

adóról  

Előadó:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az építményadóról  

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a helyi iparűzési 

adóról szóló 33/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

8. 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 
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9. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a közterület 

használatról és a reklámozás rendjéről szóló 18/1994. 

(V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 

10. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az  ivóvíz- és 

szennyvízszolgáltatás díjáról szóló 40/1995. (XI.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

11. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a települési 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 16/2003. (IX.5.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

12. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a menetrend szerinti 

helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 16/2004. (IV.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

13. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban 

biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló 12/2008. (IX.25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Benecz Rita szociális és egészségügyi 

osztályvezető 

 

14.  I.   Pápa város településszerkezeti tervének módosítása 

 II. 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 

  

15. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény 

tevékenységéről 

Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 
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16. Tájékoztató a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás II. 

félévben végzett tevékenységéről 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

17. Vegyes ügyek 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Napirend előtt tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Önkormányzat 2010. februárjában nyújtott 

be pályázatot a Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezethez a pápai keleti 

elkerülő út építését megelőző részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének 

támogatására, amelyen 108 millió Ft-ot nyert. A projekt célja, hogy a várost keleti irányból el 

lehessen közúton kerülni, a Nagygyimót-Kisbér/Zirc, továbbá a Nagytevel-Ugod irányú 

forgalmat a városból el lehessen vezetni. Mindezzel együtt tehermentesítenék a forgalomtól 

az Ötödik utcát és teljes lenne a várost elkerülő körgyűrű. A tervezett út korona szélessége   

12, 5 m, a burkolat szélessége 7,5 m, a vasútvonalat felüljáróval keresztezi, a nyomvonalat 

keresztező patakokon hidak épülnek. Az elkerülő út megépítésének költsége előzetes 

számítások szerint 6,8 milliárd Ft+ÁFA. Ilyen nagyságrendű beruházást nem lehet kizárólag 

saját erőből megvalósítani, mindehhez az első lépés a megvalósíthatósági tanulmány 

elkészítése. 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

1. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

    Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői, a mellékelt 

jelenléti ív szerint. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

166/2010. (XII.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

elfogadja. 

 

 



 5 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010. évi 

költségvetéséről szóló 1/2010. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői, a mellékelt 

jelenléti ív szerint. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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: 

 

25/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I.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 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója 

 Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői, a mellékelt 

jelenléti ív szerint.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás 

mellett, a Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal, 

1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolja. 
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Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Elmondja, hogy a koncepció összeállításánál az elkészítés időszakában rendelkezésre álló 

információkat vették figyelembe. A koncepció is tartalmazza, hogy a feladatokat aktualizálni 

kell majd a 2011. évi költségvetési törvényben foglaltak szerint.  

A koncepció az intézményektől szigorúbb bevételi előirányzat tervezést és megalapozottabb 

költségvetés tervezést vár el. A bevételek megtervezése a kapacitás kihasználások tényleges 

figyelembe vételével javasolt, amelyet szükség esetén félévkor módosítanak. Kérdéses 

azonban, hogy megalapozottan terveztek-e az intézmények, ha pótelőirányzatok során mindig 

növelni kell a bevételeket. Kéri, hogy az intézményvezetők körültekintően járjanak el a 

tervezés folyamán. A központi költségvetés bevételei jelenleg nem tervezhetők, mivel több 

módosító indítványról is tárgyal az országgyűlés. Az önkormányzat bevételei között kiemeli a 

helyi adóbevételek növelését, mivel ezek 2006, illetve 2007 év óta változatlanok. 

Hangsúlyozza, hogy a feladatok megfelelő ellátása érdekében szükség lesz a 

többletbevételekre. 

A kiadások területén megállapítható, hogy a koncepció az intézményi feladatellátásnál nem 

tartalmaz általános létszámcsökkentést. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne várnák el 

az intézményektől, hogy kiadásaikat a feladataikhoz igazítsák. A közszolgáltatói feladatellátói 

körben javasolt az első félévben a feladatellátás szervezeti struktúrájának felülvizsgálata. 

Elmondja, hogy az előterjesztés fejlesztési célú feladatokat is tartalmaz. Kéri a 

Képviselőtestületet az előterjesztés támogatására. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Egyetért az osztályvezető által elmondottakkal abban, miszerint óvatosan lehet tervezni. 

Megjegyzi, az országos költségvetés számaiban is több bizonytalanság van, ennek ellenére 

úgy gondolja, hogy fontos lenne egy fő irányvonal kijelölése. 

Megkérdezi, hogy várhatóan hány főt érint majd az elbocsátási hullám? A médiában hallottak 

alapján 20-30 ezer fő elbocsátására is sor kerülhet, így az önkormányzatok is 

rákényszerülhetnek a létszámcsökkentésre. Örömmel hallották, hogy a város nem tervez 

létszámcsökkentést. Megkérdezi, hogy ez valóban így van-e? 

A bérpolitikai intézkedésekkel kapcsolatban kérdezi, hogy mire számíthatnak az 

intézményvezetők, a közalkalmazottak és a köztisztviselők a jövő évi bérek tekintetében? 

Tudomása szerint a panelprogram a források csökkentése miatt nem folytatódik. Kérdése, 

van-e remény arra, hogy ez ne így történjen? 

A szociális kiadások jelentős csökkenése mit érint majd? Mi alapján történik a rangsor 

felállítása? 

Elmondja, hogy a korábbi „Út a munkához” elnevezésű programot az új kormány „Nemzeti 

közmunkaprogramnak” nevezte el, amelyben felére csökkentek a források. Hogyan érinti ez 

Pápán a közmunkások foglakoztatását? 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, hogy Pápa városa évekkel ezelőtt csatlakozott a Magyar Önkormányzatok 

Szövetségéhez. A Szövetségnek a 2011. évi költségvetés benyújtását követően kiadott 

nyilatkozatában szerepel, hogy jövőre a 2010. évi költségvetéshez képest is csökken az állami 

szerepvállalás mértéke az önkormányzati feladatok finanszírozásában. Idéz a MÖSZ 

nyilatkozatából. Kérdése, hogy Pápa városának vezetése egyetért-e a nyilatkozattal? 

A központi költségvetés-tervezetben reálértékben csökken az egészségügyre tervezett 

finanszírozás összege. A kórházak konszolidációjára szánt 2011. évi előirányzat jelenleg még 

nem ismert, emellett az önkormányzat a koncepció szerint támogatást nyújt a kórháznak az 

adóssága rendezéséhez. A kórházak helyzetének további súlyosbodása miatt az is 

előfordulhat, hogy a kórházak állami fenntartásba kerülnek. Megkérdezi, hogy Pápán is 

felmerült-e ennek a lehetősége? 
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Az „Út a Munkához” program a kórházat is érinti, ahol 40 fő dolgozik közfoglalkoztatás 

keretében, a szociális szférában pedig további 19 fő. Megkérdezi, hogy nem  veszélyezteti-e a 

kórház működését, ha kiesnek  a kórház foglalkoztatásából a közmunkaprogram keretében 

dolgozók? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Pápa város költségvetési koncepciójában nem szerepel kötelező létszámcsökkentés, ezt 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető is említette. 

A közszférában a bérrendszer úgy alakul, hogy ahol csökkenne a bér, ott pótlékrendszerrel 

kompenzálnak. 

A szocialisták helyében nem hozná fel a panelprogramot, mivel ők is részt vettek annak 

leállításában, így nincsen erkölcsi alapjuk ezt kérdezni. Elmondja, hogy a kormány egy új 

lakásépítési programot készít elő, információi szerint annak része lehet a panelprogram. 

Hozzáteszi, volt olyan év, hogy azért nem működött a panelprogram, mert tárgyév december 

16-án születtek meg a döntések, így a támogatásokat abban az évben már nem lehetett 

felhasználni.  

Az „Út a munkához” programhoz kapcsolódóan elmondja, hogy folyamatban van a nemzeti 

közmunkaprogram elkészítése, amelynek elindítása az év második felétől várható. Dr. 

Czomba Sándor államtitkár elmondta, hogy a közcélú foglalkoztatottak és közhasznú 

munkások január 1-jétől február 28-ig tartó átmeneti időszakkal kapcsolatos 

foglalkoztatásához segítséget nyújt a 48 milliárd Ft-os bérpótló támogatás.  

A központi költségvetés tervezetében az Állami Számvevőszék szerint a korrigált bázis 48 

milliárd Ft-tal több az előző évinél, így összességében az önkormányzati fejezet reálszinten 

van. Elmondja, hogy az önkormányzatok működési tartalékaira 28 milliárd Ft-os többlet van 

félretéve. A Belügyminisztérium azt is megvizsgálja, hogy egy önkormányzat azért 

működésképtelen-e, mert netán felesleges kiadásai vannak. Példaként említi, hogy ha egy 300 

lelket számláló településen főállású polgármester van, holott a tisztséget társadalmi 

megbízatásban is el lehetne látni. Hozzáteszi, az önkormányzati stratégiát illetően a feladat és 

hatásköri lista is készülőben van egy finanszírozási modellel. 

Elmondja, hogy több mint 100 milliós nagyságrendű összeg érkezett a kórházhoz az 

adósságállományának rendezése érdekében. Megjegyzi, hogy a minisztériumban folyamatban 

van az egészségügyi stratégia és a progresszív ellátás szintjeinek kidolgozása.  

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Örömmel hallotta a pozitív híreket. A koncepciót olvasva mégis úgy gondolja – ezzel is 

csatlakozva a felterjesztéséhez –, hogy reálértéken csökkenés figyelhető meg a 2011-es 

költségvetésben. Fenntartásokkal kezeli az Állami Számvevőszéket, hiszen a magyar politikai 

életben még nem volt arra példa, hogy egy volt politikust neveztek volna ki az Állami 

Számvevőszék élére, számára innentől kezdve megkérdőjelezhetetlen az Állami 

Számvevőszék elnökének lojalitása a kormány felé. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Példaként említi Kovács Árpádot. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Folytatva, egyetért azzal, hogy a szocialistáknak nincsen erkölcsi alapja felszólalni a 

panelprogrammal kapcsolatosan. Hozzáteszi, hogy a Fidesznek is figyelnie kell arra, nehogy 

abba hibába essen, mint az elmúlt 8 évben a Magyar Szocialista Párt és annak kormánya. 
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Pingiczer Sándor képviselő 

Nehezen kap szót, mert kiderült, hogy „nincsen joga szólni”. Néhány jelzőt idéz: 

„átgondolatlan, megalapozatlan, kockázatos, embertelen, kiszámíthatatlan és felháborító”. 

Hozzáteszi, ő nem akar demagóg lenni, ezeket a jelzőket egy évvel ezelőtt mondták az akkor 

ellenzékben, jelenleg kormányon lévő képviselők az elfogadott költségvetésről. Ehhez képest 

azt állítják, hogy az idei költségvetés nagyságrendekkel jobb az előző évinél, bár a 

baloldalisággal nem vádolható Gémesi György és az általa vezetett önkormányzati szövetség, 

de a tények is mást mondanak.  

Elmondja, hogy a szocialisták pápai képviselőként ezen túl is minden ésszerű javaslatot és 

programot támogatni fognak, ami a város fejlődését és a városban élő emberek 

életkörülményeinek jobbítását szolgálja.  

A koncepció és a költségvetés várható összegei aggodalomra adnak okot. Az ország jelenlegi 

vezetői azt ígérték, hogy visszaadják az önkormányzatoknak az MSZP kormányok által elvett 

120 milliárd Ft-ot. Ennek jelenleg még nincs nyoma, hiszen az előterjesztés szerint az ország 

költségvetése az előző évhez képest 80 milliárd Ft-tal csökken, amely 6-7 %-os elvonást 

jelent, ez az önkormányzatokat is érinteni fogja. Az írásos előterjesztés szerint a csökken az 

szja előirányzat, a pénzbeli és szociális előirányzat, jelentősen csökken a normatív kötött 

felhasználási támogatásokon belül egyes szociális feladatok támogatása, a közoktatás 

területén a normatív támogatások változatlanok lesznek, az egészségügy területén a kórházak 

konszolidációjának előirányzata jelenleg nem ismert, a helyi közösségi közlekedési támogatás 

nem változik, az ágazati normatívák nem tartalmazzák a minimálbéremelést és a kötelező 

átsorolások fedezetét. A dologi kiadások területén elmarad az infláció ellentételezése, a 

fejlesztési célú támogatásoknál nem látható jelentős kondíciójavulás és csökkenek a központi 

költségvetés bevételei, amelyek pontosan nem prognosztizálhatók. Mindezek azt jelzik, hogy 

nem lesz könnyű megalkotni a jövő évi költségvetési rendeletet. 

Az előterjesztésben szerepel, hogy a működtetés többletkiadásai, a fejlesztési célú feladatok 

finanszírozása, a szükséges pályázati önrészek előteremtése érdekében külső pénzügyi 

források igénybevételével kell számolni. Ez nyilvánvalóan hitelek felvételét jelenti. A 

helyzetet további nehezíti, hogy jövőre a türelmi időszak lejártával a kibocsátott kötvények 

törlesztését is meg kell kezdeni. 

Nem minősíti az országos politika szintjén zajló vitákat és a hozzászólásában sem akart 

demagóg lenni. Véleménye szerint, a jelenlegi költségvetés rosszabb kondíciókat tartalmaz az 

egy évvel ezelőttinél. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Elmondja, Erőss Bulcsú képviselő azt mondta, hogy nincsen erkölcsi alapja szólni a 

szocialista képviselőknek, nem pedig azt, hogy nincsen joguk szólni, nem korlátozta a 

megszólalás jogát. Hozzáteszi, Pingiczer Sándor megjegyzése a megyei közgyűlésben is 

elhangzott szocialista képviselő részéről, elképzelhetőnek tartja, hogy azt egy belső brosúra 

alapján most mindenhol el kell mondani, ahol a szocialisták képviseltetik magukat. 

Megjegyzi, hogy Pingiczer Sándornak sikerült demagógnak lennie. Elmondja, hogy ha valaki 

nem a szocialisták által folytatott politikát folytatja, nem azt jelenti, hogy nincsen 

koncepciója. Más elképzelések is léteznek az ország vezetésére az elmúlt években folytatott 

gyakorlatnál.  

Mivel nem parlamenti képviselő, furcsának érzi a testületben a parlamentben elhangzott 

nyilatkozatokról történő vitát. Az önkormányzatok költségvetéséből állítólag 420 milliárd Ft 

hiányzik, a tegnapi sajtóhírek szerint Koltai Róbert fia 4 milliárd Ft-ot tüntetett el, melyet 

soknak tart azért, hogy valaki éveken keresztül a Heti Hetes című műsorban a FIDESZ-t 

gyalázza. Véleménye szerint, ha nem tűntek volna el „kisebb” összegek, nem lenne ekkora az 

önkormányzatok hiánya sem.  
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A fejlesztési célú előirányzatok csökkenését megemlíteni nem volt tényszerű, hiszen jövőre a 

város legnagyobb fejlesztése valósul meg. Hozzáfűzi, lehet, hogy ez a megjegyzés is a 

demagógia részét képezte. 

Erőss Bulcsú képviselőnek elmondja, hogy mint ahogyan politológia elméletből is tanulhatta, 

a világ egyes országaiban és hosszú idő óta demokratikusan működő államaiban különböző 

karriertípusok vannak, és az, hogy valaki politikusból köztisztviselő lesz, egyáltalán nem 

idegen. Magyarországon sem lehet kizárni, hogy ez tisztességesen működjön, épp ezért  nem 

kellene egy nagy tekintéllyel bíró intézményt minősíteni. 

 

Grőber Attila képviselő 

Egyetért dr. Áldozó Tamás alpolgármesterrel, hogy nehéz olyanról vitatkozni, amelyben nem 

vettek részt. Kéri, hogy az együttműködés érdekében kerüljék az egymást minősítő jelzőket. 

Pingiczer Sándor azért használta a demagóg jelzőt, mert nem szeretne olyan úton haladni, 

ahol ezeket a szavakat használták.  

Hozzáteszi, személy szerint nem látja világosan a koncepciót. Sajnálatos módon a 

költségvetés számai attól függnek, hogy Brüsszelben vagy máshol milyen döntéseket hoznak. 

Az általuk megfogalmazott problémákat hiányolják a koncepcióból.  

Megjegyzi, hogy Erőss Bulcsú képviselő valóban azt mondta, hogy erkölcsi alapjuk nincsen 

szólni. Hozzáfűzi, annak ellenére, hogy az országban 2 évig nem működött a panelprogram, 

sikerült házakat felújítani. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Grőber Attila hozzászólására reagálva elmondja, hogy 1998. és 2002. között jókedvű, az 

építésbe vetett hitet sugárzó országot lehetet látni, ellentétben a jelennel, amikor is az országra 

a depresszív hangulat és a félbehagyott építkezések a jellemzőek. Bízik abban, hogy ezen 

sikerül változtatni. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkéri a képviselőket, hogy térjenek vissza az előterjesztés tárgyához. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Dr. Áldozó Tamás hozzászólására reagálva elmondja, hogy nem az Állami Számvevőszéket 

minősítette, kizárólag arra célzott, hogy egyelőre fenntartásai vannak. Amennyiben az idő 

bebizonyítja, hogy nincsen szó politikai lojalitásról, akkor kész revidiálni a mostani 

véleményét. A választópolgárok szempontjából mindegy, hogy mely kormányok működése 

alatt történtek pozitív dolgok, azokat el kell ismerni, legyen szó akár a Gyurcsány-, Bajnai-, 

vagy Orbán-kormányról. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Véleménye szerint Pingiczer Sándor úgy kezdte a hozzászólását, hogy nem akar demagóg 

lenni, amelyet azonban nem sikerült elkerülnie. Az általa említett jelzőket a saját pártjára is 

elmondhatta volna az elmúlt időszakban.  

A költségvetési koncepcióból kiindulva elmondja, hogy 2002-ben az államadósság a GDP 

arányához 54 % volt. 1998-ban, a kormányzás átvételekor ez 60 % volt, tehát a négy év alatt 

csökkenést értek el. Az euró bevezetésének határidejeként a 2006-os évet jelölték meg, amit 

Medgyessy Péter miniszterelnök is elfogadhatónak tartott. Később ezt a határidőt 2008-ra 

módosították, azonban a mai napig nem sikerült bevezetni az eurót, amely miatt 

kiszolgáltatottá váltak a devizahitelesek. 
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2006 óta a szocialista kormányzat több száz milliárd Ft-ot vont ki az önkormányzati 

rendszerből, amelynek most érzik a következményeit. Ha ez nem így történt volna, az 

önkormányzatoknak több tartalékai is lehetnének. Hozzáteszi, 2012-ben kell elkezdeni a 

kötvénykibocsátás törlesztését.  

Az Állami Számvevőszékkel kapcsolatos hozzászólásokra reagálva elmondja, hogy annak 

idején Kovács Árpád is politikus volt, ő volt az ÁPV Rt. vezérigazgatója. Nyikos László, aki 

jelenleg a parlament költségvetési bizottságának vezetője, az MSZP képviselő jelöltjeként 

indult az Állami Számvevőszék elnöki posztjáért, azonban a szocialisták három szavazat híján 

nem választották meg. Ma a Jobbik színeiben politizál. 

A költségvetési koncepciót december 3-án terjesztették be, és érezni lehet benne azt a 

bizonytalanságot, hogy 2010-ben közel 500 milliárd Ft hiányzott a központi költségvetésből, 

és ennek a forrását meg kellett találni. Az önkormányzati oldalról nem lehetett több pénzt 

betenni a rendszerbe, a szocialista kormányzat jónéhány adatot eltitkolt, és előrehozott 

kifizetésekkel élt: példaként említi, hogy 2009-ben vetették meg 30 milliárd Ft-ért az összes 

zárjegyet, ami hiányzott a 2010-es év befizetéseiből. 

Véleménye szerint az önkormányzat koncepciója világos összefüggéseket tartalmaz. 

Hozzáteszi, választások után mindig egy nehéz év következik, mivel a választás évében sok a 

fejlesztés, amik sok esetben áthúzódó jellegűek. Elmondja, a város három legnagyobb 

projektje indul el közel 5 milliárd Ft értékben: a Várkastély és a Fő tér felújítása, a 

Termálfürdő fejlesztése. 

Megjegyzi, Pápa Város Önkormányzata a többi önkormányzathoz viszonyítva jóval kevésbé 

van eladósodva, hiszen vigyázott a milliárdos értékű ingatlanvagyonára, amely szükség esetén 

mobilizálható, az eladósodottságának mértéke az önkormányzati szféra alsó harmadában van. 

A koncepcióval kapcsolatban megjegyzi, hogy amennyiben nem lesz panelprogram, akkor 

ilyen kiadások nem lesznek, amelynek nagysága elérte a 100 millió Ft-ot az állami 

támogatással együtt. 

A szociális szférában differenciált szociálpolitika jelenik meg. A legelesettebbek nem 

kerülnek ki a rendszerből, azonban azok, aki részt tudnának venni a munkaerőpiacon a 

nemzeti közfoglalkoztatás keretében, ne segélyből éljenek. Hozzáteszi, hogy Budapesten 

3550,- Ft-ért nehezen találtak embert a hóeltakarítási munkákra, pedig akinek a megélhetése 

veszélyben van, annak minden forint számítana. 

A bérrendszer is átalakul, a személyi jövedelemadó nem azért csökken, mert kevesebbet 

adnak, hanem mert új rendszert alakítanak ki. A számokban a 2009-es személyi jövedelemadó 

jelenik meg, az adminisztráció bonyolultsága miatt veszik mindig az előző évet figyelembe. 

Sajnos 2009-ben volt a legmagasabb a munkanélküliség, és a legkevesebb volt a személyi 

jövedelemadó bevétel. 

Az EU forrásokhoz van egy önerő alap, végig kell nézni, hogy hogyan tud az önkormányzat 

részt venni az Európai Uniós pályázatokon, s részesülhet-e az önerő alapból támogatásban. 

Az itt elhangzott embertelen, átgondolatlan, koncepciótlan jelzőket  Kósa Lajos és Varga 

Mihály azért mondta, mert a vakoktól és siketektől vett el a szocialista kormány 600 millió Ft-

ot.  

Az önkormányzatok nehéz helyzetben vannak, a koncepció elkészítésekor pedig leírták, hogy 

hol mennyi csökkenés van. Bizakodni lehet a deregulációban, amelynek köszönhetően meg 

fogják szüntetni közigazgatásban, így az önkormányzatoknál is a felesleges, bürokratikus, 

pénzt vivő előírásokat, feladatokat.  

Az elbocsátásokkal kapcsolatban elmondja, hogy a létszámot a feladathoz igazítottan kell 

végiggondolni.  

Megjegyzi, hogy a felmerült kérdések többségére nem tudott volna válaszolni, ha nem lenne 

parlamenti képviselő. 
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Pingiczer Sándor képviselő 

Személyes sértésnek veszi a neki szánt demagóg jelzőt. Az előterjesztéssel kapcsolatban tette 

fel kérdéseit. Az általa elmondott jelzőket pedig országos szinten hangoztatták az akkor 

ellenzéki politikusok, amelyre ők itt nem szoktak reagálni. Hozzáteszi, nekik sokkal 

keményebb és durvább általánosításokat kellett elviselniük. Kéri, hogy elsősorban pápai 

képviselőként viselkedjenek, és nem hiszi, hogy bárkinek joga van megítélni, hogy kinek van 

erkölcsi alapja szólni.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül következő 

határozatot hozta: 

 

167/2010. (XII.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2011. évi 

átmeneti gazdálkodásáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja.  

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 
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26/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzatának 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról 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 az idegenforgalmi adóról  

Előadó:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra azzal, hogy a 

rendelet 2.§-ban foglalt adó mértéke 420,- Ft legyen. A módosítást azzal indokolták a 

bizottság tagjai, hogy a környező, idegenforgalmilag frekventált településeken ennél jóval 

magasabb az adó mértéke. 

Ismerteti az idegenforgalmi, építmény és iparűzési adóról szóló rendelet-tervezettel 

kapcsolatos érdekegyeztetői véleményeket.  

Elképzelésük szerint két övezetet alakítanának ki, amelyből az egyik az Ipari Park területét, a 

másik pedig a hagyományos ipari övezetet – Tompa Mihály utca, Gyár utca, húsgyár és a volt 

textilgyár és a Haas&Sohn cég – ölelné fel. A jelenlegi rendszer ettől függetlenül állapítja 

meg az adót, az övezetek kialakítása után az adó mértékét is differenciáltan lehetne 

megállapítani. Mindezek előkészítése már megkezdődött, amiről a kamara képviselőit is 

tájékoztatta. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, hogy a bizottsági ülésen azért javasolta a módosítást, mert 2010-ben Pápán       

350,- Ft, Tapolcán és Balatonfüreden 400,- Ft, Sümegen pedig 380,- Ft volt az idegenforgalmi 

adó mértéke. A rendelet-tervezetben 390,- Ft szerepel, ami körülbelül 1,3 millióval növelné a 

bevételt. Hozzáteszi, ez az összeg további egy millió Ft-tal növekedne 420,-. Ft-os adó esetén 

és ehhez jönne hozzá az állami támogatás. Hangsúlyozza, hogy a környező településekhez 

képest még így is alacsonyabb lenne az adó, és az emelés nem terhelné kifejezetten meg az 

ide látogatókat. Kéri a testület tagjait a rendelet-tervezet támogatására a módosítás figyelembe 

vételével. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Elmondja, hogy az idegenforgalmi adó mértéke Zalakaroson vendégéjszakánként 380,- Ft. 

Hozzáteszi, hogy a 390,- Ft-os adót tartja elfogadhatónak, szerinte ennél magasabb összeg 

rossz fényt vetítene a városra, még akkor is, ha ezt az adót nem a pápai lakosoknak kell 

megfizetniük. 
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Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

A jelenleg érvényben lévő jogszabályok szerint az adóemelés minden 10 Ft-ja után 340.000,- 

Ft többletbevételhez jut a város. Indítványozza, hogy módosítsák az adó mértékét 

vendégéjszakánként 400,- Ft-ra. További emelést a most megkezdett idegenforgalmi 

beruházások befejezését követően lát indokoltnak és tartana jogosnak. Valóban lehet találni 

olyan idegenforgalmilag bejáratott településeket, ahol ennél alacsonyabb az adó mértéke. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy tegnap zárult le a Termálfürdő beruházásának megismételt 

közbeszerzési eljárása, aminek köszönhetően január elején megköthetik a kivitelezési 

szerződést. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Tudomása szerint Zalakaroson is emelkedni fog az idegenforgalmi adó. Felteszi, hogy, eddig 

ott azért nem emeltek, mert azt hitték, hogy kizárólag a kiemelt üdülőkörzeteknek jár a 

kiegészítő állami támogatás, azonban az általános szabályok szerint minden település 

megkapja a vendégéjszakánkénti 1,50 Ft-ot. 

Előterjesztőként ármarketing szempontból a 390,- Ft-os adót javasolja elfogadásra, magasnak 

tartja a 420,- Ft-os adót. 

Kéri a testület tagjait, hogy a javaslatok elhangzási sorrendjében szavazzanak az 

idegenforgalmi adó mértékéről. 

 

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

 

Kéri a Képviselőtestület állásfoglalását arról, hogy az idegenforgalmi adó mértéke 

vendégéjszakánként 420,- Ft legyen. 

 

A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 4 

tartózkodás mellett a fenti indítványt elutasította. 

 

Kéri a Képviselőtestület állásfoglalását arról, hogy az idegenforgalmi adó mértéke 

vendégéjszakánként 400,- Ft legyen. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 

tartózkodás mellett a fenti indítványt elfogadta. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról fenti módosítás figyelembe 

vételével. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

27/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

idegenforgalmi adóról 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 
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6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete az építményadóról  

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadásra, 

az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra, a Gazdasági 

Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

28/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

építményadóról 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 

 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a helyi iparűzési adóról szóló 33/2009. 

(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra, az 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 
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 29/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

iparűzési adóról szóló 33/2009. (XII.18.) 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 

 

 

13. 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 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja.  

 

Szirbek Rita képviselő 

Már több éven keresztül azt hallották, hogy szűkös a költségvetés és minden forrást meg kell 

találni arra, hogy csökkentsék a kiadásokat, most örömmel látja, hogy néhány osztály 

összevonásra került. 

Kérdése, hogy miért éppen most került erre sor? Ezek szerint voltak még tartalékok az 

önkormányzatnál. Valószínűleg igaz a koncepciónál felvetett visszásság, hogy további 

hiányosságok merülnek majd fel az önkormányzat költségvetésében. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Nem érti, hogy milyen visszásságra gondol a képviselő asszony. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Arra gondol, hogy hiányosság lesz a költségvetésben, mivel az önkormányzatok kevesebb 

finanszírozást kapnak az elmúlt évhez képest. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy most érett meg a helyzet a változtatásra, a hivatalban. 

 

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: 
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30/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

fenti számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

   

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás 

rendjéről szóló 18/1994. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Radó István, a Közterület-felügyelet vezetője és Bánhidi 

László, a Városgondnokság vezetője. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

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: 

 

31/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterület 

használatról és a reklámozás rendjéről szóló, 18/1994. (V.17.) 

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

önkormányzati rendelet-tervezete az  ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjáról 

szóló 40/1995. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Lukács Endre, a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

vezérigazgatója. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, a Gazdasági 

Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.  

A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete a rendelet-tervezetben 

foglalt díjtételek emelését elfogadja. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi, hogy a vízdíjak tervezésénél számoltak-e a vízfogyasztás csökkenésével és ha 

igen, akkor milyen mértékben? További kérdése, hogy a vízcsökkenés mértéke megfelel-e az 

előzetesen becsült 2 %-nak? 

 

Dr. Lukács Endre vezérigazgató 

Elmondja, hogy az idén valóban csökkent a vízfogyasztás, amely leginkább a községekben 

jelentkezett. Ennek oka, hogy ahol kiépült a szennyvízcsatorna, ott most ennek a díját is 

fizetni kell, ez plusz kiadást jelent. A városban a vízcsökkenés az üzemek fogyasztásának 

hullámzásából adódik. A város egyetlen nagy fogyasztója döntően befolyásolja a 

vízfogyasztás mértékét. Véleménye szerint a havi lakossági fogyasztás már nem csökken a 

városban jelenlegi ingatlanonkénti 5 m
3
-es, községekben pedig 4 m

3
-es érték alá, mivel ez a 

minimális mennyiség, ami egy család mindennapjaihoz feltétlenül szükséges. 

 

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 10 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

32/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ivóvíz- és 

szennyvízszolgáltatás díjáról szóló 40/1995. (XI.29.) 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2003. (IX.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete a rendelet-tervezetben 

foglalt díjtételek emelését elfogadja. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Fontosnak tartja megemlíteni, hogy az előterjesztő nem javasolja a települési szilárdhulladék 

kezelési díjának az emelését. Az Észak-Balatoni Szilárdhulladék-kezelési Társuláshoz történő 

csatlakozáskor az önkormányzat a konzorciumi szerződés aláírásával vállalta az abban foglalt 

díjtételek bevezetését a rendszer működésének megkezdésekor. A használatbavételi 

engedélyezési eljárás lezárulásának időpontja bizonytalan, ezt követően szükséges lesz a 

rendelet újbóli tárgyalása és a díjak korrigálása. 
 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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: 

 

33/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 16/2003. (IX.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 
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13. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2010. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló 12/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szabó Istvánné intézményvezető. 

 

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.  

 

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: 

 

34/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa 

városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő 

térítési díjak megállapításáról szóló 12/2008. (IX.25.) 

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 

 

 

14. I. Pápa város településszerkezeti tervének módosítása 

II. 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 Hortobágyi Sándor építéshatósági csoportvezető. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag 

megtárgyalásra, a  Gazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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I.  Pápa Város Településszerkezeti Tervének módosítása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

168/2010. (XII.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozza:  

 

Pápa város településszerkezeti tervének a Külső Várkert 

(Várkert út – Fürdő utca – 6296/8 hrsz-ú közterület- 5218 hrsz-ú 

terület – 6198 hrsz-ú terület – 6311/96 hrsz-ú közterület – 

6311/25 hrsz-ú közterület – 6311/4 hrsz-ú közterület – 6311/99 

hrsz-ú közterület – 6311/3 hrsz-ú közterület – 6341/49 hrsz-ú 

közterület – Gróf út által határolt területére vonatkozó 

módosításait jóváhagyja.  

 

Utasítja a polgármestert a módosítások településszerkezeti 

terven való átvezettetésére.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős:    Dr. Kovács Zoltán polgármester  

                Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról 

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

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel 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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35/2010. (XII. 16.) 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 

 

 

15. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről 

  Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

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

vezetője. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Szirbek Rita képviselő 

 A költségvetési koncepció tárgyalásakor is felmerült a szociális szférát is érintő „Út a 

munkához” program. Elmondja, hogy az intézményben december 31-ig 15 főről 19 főre 

emelkedett az ebben a körben foglalkoztatott személyek száma. Kérdése, hogy a program 

megszűnése, illetve átalakulása milyen nehézségeket okozhat a munkájukban? Megkérdezi, 

hogy a hosszú várólistára tekintettel terveznek-e az intézményben férőhelybővítést, esetleg 

egy másik épület kialakításával? 

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Az intézményben közhasznú foglalkoztatás keretében dolgozó 19 fő kétharmada olyan 

munkakört lát el, melyet ezzel a helyettesítéssel meg tudnak oldani, így bérmegtakarítást 

érnek el. Az engedélyezett 151 fős dolgozói létszám felett foglalkoztatottaktól kell 

megválniuk. Bízik abban, hogy a kidolgozás alatt lévő program is hasonló lehetőségeket 

biztosít majd. Ezúton is megköszöni a programban részt vett dolgozók munkáját. 

A bentlakásos intézmények várólistáján 106 fő van, amelyből 27 fő 4 órás gondozási 

szükségletet indokoló igazolással rendelkezik.  

 

Elmondja, hogy a Barát utcai otthonban a betegek a mentális és egészségi állapotuk miatt  

gyakran cserélődnek, így ott maximum fél év a várakozási idő. A Teveli úti és Vörösmarty 

utcai Otthonházakban ennél többet kell várni, azonban általánosságban elmondható, hogy 

egy-másfél éven belül ott is tudnak emelt szintű ellátást biztosítani. A folyamatos gondozási 

szükségletet indokoló igazolással rendelkezők száma, a tartalékban lévő várakozók száma és a 

folyamatosan érkező kérelmek alapján nem tartja indokoltnak a férőhely-bővítést.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Hozzáteszi, hogy a tavalyi évben koncepcióváltás történt, amely az emelt szintű rendszerben 

részt vevőket a piaci kategória felé fordította. Hozzáteszi, hogy a 4 órás gondozási 

szükségletet igazoló ellátással rendelkezőknek bent kell maradniuk a szociális ellátó 

rendszerben. A várólistán lévők száma azért csökkent, mert eddig több olyan jelentkező is 
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volt, akik mentális vagy egészségi állapotukra tekintettel nem szorultak tartós bentlakásos 

intézményi ellátásra. A paradigmaváltás szerint az ilyen betegeket lehetőség szerint minél 

tovább kell az otthonukban ápolni. Mindegyik ellátásnak vannak előnyei és hátrányai, hiszen 

a közösségben lévők általában lassabban épülnek le a társasági események, rendezvények 

hatására, mint a hasonló egészségi állapotban lévő, otthonukban ápolt betegek.  

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

A beszámolóból kiderül, hogy a városban működő szociális intézmény milyen magas 

színvonalon látja el tevékenységét. A koncepció tárgyalásakor is elhangzott, hogy a szociális 

ellátásokra kevesebb pénz jut a költségvetésből. Dicséretesnek tartja az ebben az évben az 

intézményben megvalósított felújításokat, infrastrukturális változásokat. Kiemeli a 

családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos 55 millió Ft-os beruházás pályázati 

segítséggel történő megvalósítását, amelyhez az önkormányzat 10 millió Ft-os önrészt 

biztosított. Az intézmény vezetése ezen kívül is megpróbált minden lehetőséget kihasználni a 

bentlakás feltételeinek javítására. Kampen segítségével megvalósulhatott az intézmény 

akadálymentesítése. A fenntartó szerepvállalása nyilvánul meg a boltíves ablakok cseréjében, 

a fűtés korszerűsítésében és a szivattyú beszerzésében. Elmondja, hogy pályázatokon 

keresztül 2,5 millió Ft-ot fordítottak a dolgozók továbbképzésére. A beszámolóból betekintést 

nyertek az intézményben folyó kiváló munkára, amelyhez további sok sikert kíván. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Megköszöni az önkormányzatnak, a testület tagjainak és a polgármesteri hivatalnak a 

munkájához nyújtott támogatását. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül tudomásul veszi Pápa Város Önkormányzata Egyesített 

Szociális Intézménye tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

 

 

16. Tájékoztató a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás II. félévben végzett 

tevékenységéről 

 Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Feketéné Földi Judit munkaszervezet-vezető. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy ez a társulási forma 49 települést fog össze. A 

nehéz indulás ellenére a társulás szépen fejlődött, ezt mutatja az is, hogy a mozgókönyvtári 

szolgáltatást a társulás létrejöttekor 10 önkormányzat vette igénybe, míg jelenleg 42 település 

él vele. A házi szociális gondozásban a korábbi 8 gondozónő helyett ma 44 fő dolgozik a 

községekben házi szociális gondozóként. Elmondja, hogy a Társulás évente 300 millió Ft 

kiegészítő normatívát kap, így egy ciklus alatt több mint egy milliárd Ft többlet jut a 
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községekbe. Amennyiben megmarad ez a finanszírozási forma, érdemes a későbbiekben is 

tovább működtetni a társulást. Hozzáteszi, hogy mozgókönyvtárnak köszönhetően a 

községekben internetes hozzáférést tudnak biztosítani, CD-k és DVD-k kölcsönözhetők. 

 

Feketéné Földi Judit munkaszervezet-vezető 

A községekben az elmúlt 20 évben maximum 10.000,- Ft értékben történtek 

könyvbeszerzések, így nagy előrelépést jelent a támogatásból a fent említett fejlesztések 

megvalósítása. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Pápai Többcélú Kistérségi 

Társulás 2010. II. félévben végzett tevékenységéről szóló 

tájékoztatót. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a menetrend szerinti helyi autóbusz 

közlekedés díjáról szóló 16/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Németh Tamás műszaki osztályvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bebesi István, a Bakony Volán Zrt. vezérigazgatója és 

Redling József a Bakony Volán Zrt. pápai forgalmi üzemigazgatója. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül a 2. változattal elfogadásra javasolja, a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja a 2. számú változattal. 

A rendelet-tervezet mellékletének 1. pontja mindkét változatnál az alábbiakkal egészül ki: 

„  -    Egyvonalas negyedéves bérlet: 6.880,- Ft, 

- Összvonalas negyedéves bérlet:10.160,- Ft, 

- Tanuló/nyugdíjas negyedéves bérlet: 3.476,- Ft.” 

 

Az általa elmondott kiegészítés eredeti előterjesztésnek tekintendő. 

  

Bebesi István vezérigazgató 

Elmondja, hogy a 2. változat esetében az üzletág veszteség nélküli tevékenysége 28.790 km 

teljesítmény kibocsátás csökkenéssel biztosítható, ami hálózati szinten komoly számot jelent. 

A cég ebben az évben a múlt évi tarifák szűkössége miatt a tartalék lehetőségeit kihasználta, 

és mindent megtett a hatékonyságnövelés érdekében. 

A bizottsági ülésen felvetődött, hogy az ellenőrzések fokozásával a menetdíjbevételeket 

növelni lehetne. 
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Dr. Péntek Árpád képviselő 

Elmondja, hogy az előterjesztés 2. változata 28.000 kilométer teljesítménycsökkentéssel 

számol. Megkérdezi, hogy készítenek-e rendszeresen felmérést, tartanak-e utasszámlálást, 

közvélemény-kutatást. Figyelembe veszik-e a teljesítménycsökkentésnél a győri Széchenyi 

István Egyetem közlekedésmérnöki karának bevonásával készített tanulmány megállapításait? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy a tanulmány a Fő tér felújítása előtti időszakra vonatkozott, ezért készíteni 

kell egy, az új forgalmi viszonyokhoz igazodó tanulmányt. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Megkérdezi, hogy ha nem lenne áremelés, mekkora veszteség érné a vállalatot? 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi, hogy az amortizáción túl történő fejlesztés hány százalékát teszi ki az üzleti 

tervnek és ez mekkora összeget jelent? Hogyan hatna a tarifákra, ha elmaradnának az 

amortizáción felüli fejlesztések? 

 

Bebesi István vezérigazgató 

Kizárólag az amortizációs költséget tudják fejlesztésre fordítani, ennél többet csak nyereség 

esetén lehetne. Az előterjesztésekből látszik, hogy minden évben nulla, vagy kevés mínusz 

eredménnyel zárták az évet, így mindig inkább fel kellett használni az amortizációra szánt 

összegből.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Úgy véli, hogy azért amortizáción kívül is van fejlesztés, itt a buszpályaudvarra gondol. 

 

Bebesi István vezérigazgató 

Elmondja, hogy jövőre valóban sor kerül az autóbusz-pályaudvar korszerűsítésére, emellett az 

összes helyi és helyközi autóbuszt helymeghatározó rendszerrel látják el, amely mérni tudja 

az autóbusz menetrendhez viszonyított közlekedését. Ennek köszönhetően egy olyan 

informatikai adatbázis áll majd rendelkezésre, amelyből a felhasználói igényeknek megfelelő 

adatokat nyerhetnek ki, és amelyet a győri tanulmány megújítása esetén figyelembe vehetnek. 

Elmondja, hogy megállapodás alapján azokon a helyközi járatokon, amelyek helyijárati 

megállót is érintenek, elfogadják a helyijárati jegyeket és bérleteket, és az ezzel járó költségek 

a helyközi közlekedést terhelik. 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi, hogy mit tud azzal kapcsolatban, hogy a vidéki közlekedési vállalatok nem 

kapnak az idén állami támogatást? A költségvetésben egy soron szerepel a BKV-ra és a vidéki 

közlekedésre fordítható összeg. 

 

Bebesi István vezérigazgató 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. december 20-i 

igazgatósági ülésén döntenek ezzel kapcsolatban, a költségvetésben valóban egy soron 

szerepel a 35 milliárd Ft. Egyelőre nincsen kialakult koncepció, mivel Budapest mind a 35 

milliárd Ft-ra igényt tartana. Debrecen polgármesterének irányításával többen összefogtak és 

azt szeretnék elérni, hogy a 117 vidéki közlekedési társaságnak a tavalyi 3 milliárd Ft mellett 

további 4 milliárd Ft-ot juttassanak.  
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Hozzáfűzi, hogy amennyiben a vállalat nem kap állami támogatást, az jelentősen megnöveli 

az önkormányzat kiadásait, amire jelenleg nincs fedezetet. 

 

Bebesi István vezérigazgató 

Elmondja, a rendelet-tervezet 2. változatnál a teljesítmény-kibocsátást 4,5 %-kal kell 

csökkenteni. Amennyiben a vállalat nem kapja meg a 10 millió Ft-os állami támogatást, és azt 

az önkormányzat sem tudja pótolni, akkor a teljesítmény-kibocsátást még egyszer ekkora 

mennyiséggel kellene csökkenteni. A Fő tér rehabilitációjának köszönhetően további 

kilométer teljesítmények jönnek be az autóbuszok által megtett távok megnövekedésével. Ha 

kiderül, hogy mivel gazdálkodhatnak, ki kell találni azt a megoldást, amely mindkét fél 

számára a legelfogadhatóbb. Véleménye szerint a munkahelyek szempontjából mindenképpen 

meg kellene tartani a helyijárati közlekedést, másrészt meg kellene keresni azt a szolgáltatási 

minimumértéket, amivel a hosszú távú működés érdekében biztosítani tudják az egyensúlyt. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi, hogy a kihasználatlan járatokat kizárólag Pápán vizsgálják vagy a központban is 

figyelemmel kísérik? 

 

Bebesi István vezérigazgató 

Az adatok feldolgozása a központi szerveren történik, amihez az adott szakterületen 

jogosultsággal rendelkezők férnek hozzá, külön team foglakozik a helyzet elemzésével. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A jegyáremeléseket bizonyos együtthatók alapján számolják ki, ami hatósági 

ármegállapítóként az önkormányzat felelőssége. Megvizsgálják az utaskilométert és a 

fejlesztési oldalt is. A rendelkezésre álló pénz szűkössége miatt nem tudnak fejlesztéseket 

megvalósítani. A napirend tavalyi tárgyalásakor is felmerült, hogy például a Vízmű utcai 

megállónál 5-6-szor magasabb a helyijárat kínálat a keresletnél. 

 

Bebesi István vezérigazgató 

Erőss Bulcsú képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy változatlan tarifák mellett        

9,8 millió Ft lenne a különbözet, ami 30.000 kilométer-teljesítmény kibocsátásnak felelne 

meg. Ez megegyezik azzal az összeggel, amit állami támogatás címén kap a vállalat. Minden 

évben megvizsgálják, hogy elméletileg mennyi a férőhely a kilométer- kibocsátás és mekkora 

a megvett jegyekhez, bérletekhez igazodó férőhelyigény. A felmérésekből kiderül, hogy 

hétköznaponként a férőhelykibocsátás 5,8-szerese az igénybevételnek. Megjegyzi, néhány 

autóbusz 100 %-os kihasználtsággal működik.  

Sajnos minden leállított kilométer érdeksérelemmel jár, ezek különösen a legkorábban és 

legkésőbb induló járatokkal utazókat érintik. A helyi közösségi közlekedés jellemzője, hogy 

üzemkezdettől a végéig kell bizonyos időszakonként a perdiodikus közlekedésben kapacitást 

biztosítani, viszont a járművek férőhely-kibocsátását nem tudják olyan rugalmasan 

változtatni, hogy az a nap különböző szakaiban az igénybevételhez igazodjon. Egy átlagos 

városi üzemben a férőhely-kibocsátás 4,5-5-szöröse az igénybevételnek, ami elfogadható 

értékeket jelent.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A Képviselőtestületnek, mint hatósági ármegállapítónak nem könnyű megtalálnia az 

egyensúlyt a tarifák meghatározásában, úgy, hogy az utazóközönség érdekeit is figyelembe 

vegye, és az áremelések elkerülése érdekében helyesen éljen a járatleállítás eszközével. 
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Bebesi István vezérigazgató 

Hozzáteszi, hogy Pápán jóval alacsonyabbak a tarifák a várpalotai, veszprémi, fehérvári, és 

ajkai díjaknál, ami természetesen nem vigasztalja az itt élő embereket. A bizottsági ülésen is 

elmondta, hogy egy kilométer megtételének fajlagos költsége jelenleg 301,- Ft, amely jövőre 

312,- Ft körül alakul. Hozzáfűzi, hogy Várpalotán ez az érték 368,- Ft, Veszprémről sajnos 

nem rendelkezik adatokkal. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Hozzáteszi, hogy a megyében Veszprémben és Pápán van valójában tömegközlekedés, az 

ajkai közlekedés a pápainál is gyengébb teljesítményű. 

 

Bebesi István vezérigazgató 

Budapesten 379,- Ft-os kilométer megtétel fajlagos költséggel nyerte meg az alvállalkozó a 

pályázatot, és ott 8 méteres autóbuszok vannak forgalomban, ezek a számok azonban az 

utazóközönséget nem érdeklik. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Hozzáteszi, hogy azért Pápán a legalacsonyabbak az autóbusz-közlekedés díjai, mert már 15-

18 évvel ezelőtt - az első hatósági ármegállapításnál – az akkori testület állapította meg a 

megyében a legalacsonyabb tarifákat. A 10 %-os emelést a bázishoz kell viszonyítani.  

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, hogy a bizottsági és testületi ülésen felmerült kérdésekre korrekt válaszokat kaptak, 

pozitívan ítélték meg a vállalat tevékenységét. A dilemmákat az okozza, hogy hol húzzák meg 

a tarifaemelés határát úgy, hogy takarékos gazdálkodással biztosítani tudják a zavartalan  

forgalmat. A vezérigazgató elmondása alapján az előterjesztésben javasolt kilométer-

csökkentéssel elérték a teljesítménycsökkentés alsó határát. Hozzáteszi, ez az üzletág nem 

működhet veszteségesen. Az a kérdés, hogy megfelelő forgalomszervezéssel, 

utasszámlálással, és gazdaságos menetrend kialakításával tudnak-e még megtakarítást elérni. 

Az idei 9,8 %-os áremelés pontosan kétszerese a tavalyinak, ami jóval a várható infláció felett 

van. Az emelés mértékét akkor lehetne csökkenteni, ha az önkormányzat további támogatást 

nyújtana. A Gazdasági Bizottság ülésén nem szavazták meg a módosító indítványát, amelyben 

javasolta, hogy az emelés mértéke maradjon meg a tavalyi szinten, és az önkormányzat 

csoportosítsa át a hiányzó 4.458.000,- Ft-ot. Nem biztos benne, hogy kisebb tarifaemelés 

esetén növekedne az utasforgalom. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

Az, hogy jóval több jegyet adnak el a járatokon, mint elővételben, azt mutatja, hogy az utazás 

alkalomszerű, és nem előre tervezett. Többször jeleznek a képviselők felé járatokkal 

kapcsolatos igényeket pl. a bevásárlóközpontokba, azonban a próbajáratok indítása nem 

igazolja vissza a felmerült igényeket. A jegyárakat valóban alacsony bázisértékkel fogadták 

el, véleménye szerint végig kell gondolni, hogy milyen igényeket kívánnak kielégíteni a 

tömegközlekedéssel. A tömegközlekedés sehol sem önfenntartó, azonban a közösségi 

támogatásnak is van egy bizonyos határa. Sok esetben a tömegközlekedést azok tartják fent, 

akik igénybe sem veszik. Meg kell találni az optimális értékeket gazdasági és 

közlekedésszervezési szempontból, úgy hogy az ne vonjon maga után érdeksérelmeket. 

További előny lenne, ha a rendszer optimális működtetése érdekében meglépendő 

átalakításokat senki nem próbálná meg olcsó haszonszerzésre kihasználni, mert annak az 

egész rendszer és az utazóközönség látná kárát. 
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Erőss Bulcsú képviselő 

A bizottsági ülésen is felmerült, hogy a tarifaemelésekkel együtt az ellenőrzéseket is emelni 

kellene. A Rét utca, Galamb utca és Rigó lakótelep környékén élő családok úgy szállnak fel 

az autóbuszra, hogy nem vesznek jegyet. Hangsúlyozza, hogy a többi állampolgár érdekében 

is fontosnak tartja, hogy mindenkivel betartassák a tömegközlekedésre vonatkozó 

szabályokat. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, a fenti probléma már a közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló tárgyalásakor is 

többször felmerült, ezért kérték a rendőrség vezetőjét, hogy az ominózus járatokon és azok 

végállomásain sűrűbb rendőrségi ellenőrzést folytassanak. A tapasztalatokról a Volán tud 

beszámolni. 

 

Grőber Attila képviselő 

Egyetért dr. Kovács Zoltán polgármester és dr. Áldozó Tamás alpolgármester által felvetett 

dilemmákkal. Hozzáteszi, hogy ő a fogyasztási típusú szolgáltatásnak híve és mérlegelni kell, 

hogy az árak jelentős emelése hogyan hat a tömegközlekedésre. Példaként említi, hogy egy 

négytagú család a jegyek előre történő vásárlása esetén 1480,- Ft-ért, autóbuszon történő 

jegyvétel esetében pedig 1760,- Ft-ért juthat el a termálfürdőbe. Véleménye szerint ez olyan 

sok, hogy tényleg csak azok fognak busszal járni, aki nem tudnak máshogy eljutni az 

úticéljukhoz. Véleménye szerint a túlzott mértékű áremelés a tömegközlekedést és közvetve a 

Bakony Volán Zrt. munkáját is veszélyeztetheti. A jó megoldás az lenne, ha a normatív 

támogatásnak köszönhetően nem kellene az emeléseken dilemmázniuk. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy mivel a cég gazdálkodására nincsen teljes rálátásuk – mert nem lehet –, meg 

kell bízniuk abban, hogy az előterjesztésben szereplő számok a valóságot tükrözik. Azt, hogy 

menet közben a gazdálkodásból kerülnek-e ki források, nem tudják megmondani, mert a 

képviselők nem tagjai a felügyelő bizottságnak és az igazgatótanácsnak sem.  

Arra tekintettel, hogy a megyében a Pápán kiépített kerékpárhálózat a legjobb, megállapodtak 

abban, hogy júniustól augusztus végéig ritkítják a járatokat, ez szintén csökkenti a fajlagos 

költségeiket. További áremelés esetén még kevesebben fogják igénybe venni a 

tömegközlekedést. 

Valóban teljesen más helyzet áll elő, ha a vállalat nem kap állami támogatást, azonban ha az 

autóbusszal kapcsolatos díjaknál az eddigit meghaladó árkiegészítést alkalmaznak, jogosan 

vetődik majd fel ugyanez az igény akár a víz- és szemétdíjak esetében is. 

 

Bebesi István vezérigazgató 

Elmondja, hogy a szolgáltató érdeke is az lenne, ha csökkennének a díjak, mert az ösztönözné 

az igénybevételt. Az európai uniós jogszabályok alapján a bevétellel nem fedezett költségek 

finanszírozására szükséges összegnek a szolgáltatás megrendelőjénél rendelkezésre kell 

állnia.  

Fokozni fogják a járatokon történő ellenőrzéseket, és elmondja, hogy példaértékű a 

rendőrséggel való együttműködés a fent említett problémák esetében.  

Az előterjesztésben szereplő adatokból megállapítható, hogy a bevételi arányból 75 %-ot fizet 

az utas, 25 %-ost pedig az állam és a város együtt. A jó gazdasági helyzetben lévő 

országoknál fordul elő 50-50 %-os finanszírozás, amit gyakorlatilag az autós társadalom fizet 

meg közterületi bírságokból, parkolási díjakból, dugódíjból.  
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Elmondja, hogy a vállalat tulajdonosa dönti el, hogy kiket delegál a vállalat igazgatóságába és 

felügyelő tanácsába. A könyvvizsgáló minden évben büntetőjogi felelőssége tudatában 

ellenőrzi a vállalat gazdálkodását a helyi és helyközi közösségi közlekedés számviteli 

politikájáról szóló jogszabály szerint. 

 Megjegyzi, hogy az iskolaszünetben sem lehet minden járatot leállítani, mert az 

utazóközönség vegyes és az érdeksérelemmel járna. Tapasztalata szerint valóban sokan 

közlekednek kerékpárral, a buszpályaudvaron már négy kerékpártárolót kellett elhelyezni. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Megkérdezi, hogy várhatóan mikorra készül el a buszpályaudvar? 

 

Bebesi István vezérigazgató 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a közbeszerzést a napokban írják ki, és az új 

pályaudvart 2011. december 31-ig át kell adniuk. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

Kérdezi Pingiczer Sándor képviselőt, hogy a bizottsági ülésen előterjesztett módosító 

indítványát fenntartja-e, mert akkor arról is szavazna a képviselőtestület. 

 

Pingiczer Sándor képviselő  

Módosító indítványát fenntartja. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Pingiczer Sándor módosító indítványáról, amely szerint az 

áremelés megmaradna a 4,9 %-os szinten, 5 %-os lenne a bérfejlesztés és a bevételből kieső 

különbözetet az önkormányzat vállalná magára. 

 

 

A Képviselőtestület a módosító indítványt 3 igen szavazattal, 7 

nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról, a bizottságok által támogatott 2. 

változat szerint az általa ismertetett kiegészítéssel. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

36/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a menetrend 

szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 16/2004. (IV.30.) 

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 
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Jelentés a képviselőtestület ülésein hozott lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Elmondja, hogy 1997-ben döntött a testület arról, hogy a jegyző kísérje figyelemmel a 

vendéglátóipari egységek működésének törvényességét. Megállapítja, hogy a polgármesteri 

hivatal a társhatóságokkal együtt eleget tett ezen köztelezettségének és kéri, hogy ez a 

későbbiek folyamán is így történjen, különösen a vendéglátóipari egységek nyitva tartására és 

törvényes működésére tekintettel. 

 

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: 

 

169/2010. (XII.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 259/1997. 

(XII.16.) határozat, a 6/2010. (I.21.) határozat, 111/2010. 

(VIII.19.) határozat, a 152/2010. (IX.16.) határozat 3. és 4. 

pontjának és a 153, 156, 157, 160/2010. (XI.12.) határozat 

végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 

 

 

17. Vegyes ügyek 

 

a) Németh Tamás tűzoltóparancsnok 2010. évi teljesítményének értékelése, 

valamint a Tűzoltóság részére a 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját 

képező kiemelt célok meghatározása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Németh Tamás tűzoltóparancsnok. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Megkérdezi, hogy milyen gyakran és kik tartanak tűzvédelmi oktatást az oktatási 

intézményekben? 

Németh Tamás tűzoltóparancsnok 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy minden felkérésnek eleget tesznek. A felkérés 

jellegétől függően a megelőzéssel foglalkozó kollegájuk vagy egy szolgálatparancsnok megy 

ki tűzoltóautóval, hogy bemutassa a tűzoltóság munkáját, valamint tájékoztatást adnak, hogy 

mit kell tenni baj esetén. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kiemeli a tűzoltóknak a vörösiszap katasztrófa kapcsán nyújtott rendkívüli teljesítményét. 

Külön hangsúlyozza Csillag István tűzoltó munkáját, aki a legnehezebb helyzetben is észnél 

volt. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

170/2010. (XII.16.) határozat 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hszt. 

245/F. § (2) bekezdésében, valamint a 160/2009. (XII. 18.) 

határozatban foglaltak alapján a Polgármester tájékoztatását 

- Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 

Parancsnoka 2010. évi teljesítményének az előterjesztésben 

foglaltak szerinti értékeléséről – tudomásul veszi.  

 

II. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hszt. 

245/F. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága részére a 

teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat 

2011. évre az alábbiak szerint határozza meg: 

 

- A Tűzoltóság a tevékenységére vonatkozó jogszabályokban, 

az alapító okiratában, valamint a Szervezeti és Működési 

Szabályzatában előírt feladatokat folyamatosan magas 

színvonalon teljesítse. 

 

- Tevékenysége során törekedni kell a feladatok hatékony és 

gazdaságos megszervezésére. Fokozni kell a belső vezetői 

ellenőrzés hatékonyságát.  

 

- A lakosság fokozott védelme érdekében nagy hangsúlyt kell 

helyezni a többszintes épületek (különösen panel 

társasházak) biztonságára, a jogszabályokban, tűzvédelmi 

szabályzatban foglalt előírások maradéktalan betartására és 

betartatására. Ezen épületek esetében fokozott figyelmet 

kell fordítania a villámvédelemre, a villámhárítók 

felülvizsgálatára. A gázfogadó és villamos készülékek 

felülvizsgálatára.   

 

- A tűzvizsgálatoknál szerzett tapasztalatokra támaszkodva 

bővíteni kell a felvilágosító és propaganda tevékenységet, 

ezen tevékenység során mind nagyobb hangsúlyt kell 

fektetni az internet és az elektronikus média által nyújtotta 

lehetőségekre. 

 

- Kiemelten kell kezelni az általános és középiskolás fiatalok 

tűzvédelmi, tűz- és baleset-megelőzési ismereteinek 

bővítését szolgáló felvilágosító tevékenységet.  
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- Különös figyelmet kell fordítani a tűzvédelmi (biztonsági) 

elméleti és gyakorlati ismeretek bővítésére a közösségi célú 

épületek – bölcsődék, óvodák, iskolák, közintézmények – 

esetében. 

 

- Folyamatosan tájékoztatást kell nyújtani a Tűzoltóság 

lakosságot érintő tevékenységéről, valamint az ehhez 

kapcsolódó közérdekű információkról.   

 

- Különös gondossággal kell eljárni a fogyatékkal élőket 

ellátó intézmények tűzvédelmi helyzetének vizsgálata, az 

ellátottak sajátos helyzetére tekintettel szükséges 

tűzvédelmi ellenőrzések és gyakorlatok tervszerű 

végrehajtása során. 

 

- Tekintettel a nyugdíjazások következtében kialakuló 

személyi állomány összetételére a megfelelő szakmai 

képzettség szinten tartása érdekében rendszeresen kell 

tartani továbbképzéseket és gyakorlatokat. Kiemelt 

figyelmet kell fordítani a humánerőforrás optimalizálására, 

a szakmai felkészültség folyamatos emelésére.  

 

- Az új álláshelyek betöltése során törekedni kell a betöltendő 

beosztásokhoz, munkakörökhöz megfelelő végzettséggel 

rendelkező pályázók kiválasztására.  

 

- A vezető beosztást betöltők esetében ösztönözni kell az 

idegen nyelvi (elsősorban angol), valamint 

számítástechnikai képzésben történő részvételt.  

 

- Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a pályázati 

kiírásokat és a pályázatok nyújtotta lehetőségeket fel kell 

használni a Tűzoltóság személyi és infrastrukturális 

feltételeinek fejlesztésére, megújítására. 

 

- A tűzvédelmi hatósági- és szakhatósági tevékenységét 

szakszerűen, a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 

kell végezni. 

 

- Folyamatosan kapcsolatot kell tartani az önkéntes 

tűzoltóságokkal. 

 

Határidő:  2011. évben folyamatos 

Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Németh Tamás tű.alezredes, Pápa Város 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 

Parancsnoka 
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III. A Képviselőtestület utasítja Pápa Város Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltósága Parancsnokát, hogy a 2011. 

évre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelményeket – az 

érintettek munkakörének figyelembevételével – határozza 

meg, és értékelje a jogszabályban előírtaknak megfelelően. 

  

Határidő:  folyamatos 

Felelős: Pápa Város Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltósága Parancsnoka 

 

IV. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnoka részére 

– a fentiekben elfogadott kiemelt célok figyelembevételével 

– a 2011. évre vonatkozó teljesítménykövetelményeket 

határozza meg, a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

értékelje, majd erről a Képviselőtestületet tájékoztassa. 

 

 Határidő: 2011. január 15. 

                a tájékoztatásra: 2011.december 31. 

 Felelős:   Dr. Kovács Zoltán polgármester 

                Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 
 
Dr. Kovács Zoltán polgármester 10,30 órakor szünetet rendelt el. 10,45 órakor folytatódik a 

napirendi pontok megtárgyalása. 

 

 

 

b)  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 2010. évi teljesítményének értékelése 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A jegyző teljesítményértékelésével kapcsolatban kiemeli, hogy az idei évben két választás is 

volt, amik zökkenőmentesen lezajlottak. Hozzáfűzi, kizárólag Kolompár Antal és Pente Gyula 

reklamál folyamatosan, amiről a Jegyző nem tehet.  

 

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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171/2010. (XII.16.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § 

(6) bekezdésében foglaltakra tekintettel dr. Kovács Zoltán 

polgármesternek Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 2010. évi 

teljesítményének értékeléséről szóló tájékoztatását tudomásul 

veszi.  

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a hivatal 

köztisztviselőire vonatkozó 2011. évi teljesítmény-

követelmények alapját képező, kiemelt helyi célok 

meghatározására vonatkozó javaslatát az önkormányzat 2011. 

évi költségvetésének elfogadását követően terjessze a 

képviselőtestület elé. 

 

Határidő:  2011. február 28. 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

            Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

 

c)  Létszámcsökkentésekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedések végrehajtása 

 

 

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: 

 

172/2010. (XII.16.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

fenntartásában működő költségvetési szervek vezetőit, hogy a 

feladatellátás ésszerűbb megszervezése, a takarékos 

gazdálkodás érdekében az átszervezési lehetőségeket 

vizsgálják meg, a munkavállalók körében szükséges 

létszámcsökkentésekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedé-

seket hajtsák végre.  

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Önkormányzati intézmények vezetői 
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2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

határozat I.1. pontjának végrehajtásában érintett intézmények 

vezetőit, hogy a munkáltatói jogkörükbe tartozó 

munkavállalók kinevezésének, munkaszerződésének 

módosításáról más munkakörbe vagy másik intézményhez 

történő áthelyezéséről, szükség esetén jogviszonyának 

megszüntetéséről folyamatosan intézkedjenek. 

 

Utasítja továbbá a polgármestert és az érintett intézmények 

vezetőit, hogy a létszám-racionalizációra vonatkozó 

pályázatokat kísérjék figyelemmel és amennyiben lehetőség 

van rá a kiírásában foglaltaknak megfelelően a pályázat 

előkészítéséről és benyújtásáról gondoskodjanak. 

 

Határidő:  munkáltatói intézkedések megtételére: 

folyamatos,  

pályázat benyújtása: a vonatkozó jogszabályban 

meghatározott határidőre 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

   Intézményvezetők 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a 

költségvetési szervek vezetőit, hogy a megüresedő 

álláshelyek betöltése során nyújtsanak segítséget az 

átszervezés kapcsán felszabaduló munkavállalók 

elhelyezéséhez, azonos feltételek esetén az alkalmazásnál 

őket részesítsék előnyben. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: intézményvezetők 

 

4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

határozat végrehajtása érdekében szükséges létszám-

racionalizáció fedezetét biztosítja, utasítja a polgármestert, 

hogy a szükséges előirányzat módosításokat a 2011. évi 

intézményi eredeti és pótelőirányzatok között szerepeltesse.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester 

   Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

   Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

   Intézményvezetők 
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d)  Hátrányos helyzetű, tehetséges diákok Arany János Tehetséggondozó 

Programban való részvételének támogatása 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás 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: 

 

173/2010. (XII.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja: 

 

1. Vörös-Torma Csaba pápai lakos, a Türr István Gimnázium 

és Kollégium 8. osztályos tanulójának a 2011/2012. tanévtől 

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 

Tehetséggondozó Programjában Pápa város képviseletében 

történő részvételét.  

 

2. Mándli Áron pápai lakos, a Tarczy Lajos Általános Iskola 8. 

osztályos tanulójának a 2011/2012. tanévtől a Hátrányos 

Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programjában Pápa város képviseletében történő 

részvételét.   

 

3. Ádovics Renáta pápai lakos, a Szent István Római 

Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulójának a 

2011/2012. tanévtől a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 

János Tehetséggondozó Programjában Pápa város 

képviseletében történő részvételét.  

 

4. Erhart Eszter pápai lakos, a Szent István Római Katolikus 

Általános Iskola 8. osztályos tanulójának a 2011/2012. 

tanévtől a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 

Tehetséggondozó Programjában Pápa város képviseletében 

történő részvételét.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

e)  Balla Róbert téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapítványának támogatása Pad Dániel 

tanuló festményének megvásárlásával 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás és a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 
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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: 

 

174/2010. (XII.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a 

Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben folyó 

fejlesztő munkát és egyetért az intézmény tanulója, Pad Dániel 

által készített festmény 15.000,- Ft-ért történő megvásárlásával 

és a vételárat a Sérült Gyermekek Egészséges Neveléséért 

Alapítvánnyal kötött megállapodás alapján az alapítvány 

számlájára utalja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. A képvásárlás pénzügyi fedezetét 2010. évi 

költségvetése terhére biztosítja. 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     dr. Kovács Zoltán polgármester 

       Rádi Róbert osztályvezető 

       Menyhárt László osztályvezető 

 

f)  Mátyus Ferenc tanítónak, közművelődési felügyelőnek emléket állító emléktábla 

elhelyezése 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás és 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: 

 

175/2010. (XII.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért 

néhai Mátyus Ferenc tanítónak, közművelődési felügyelőnek 

emléket állító emléktábla elhelyezésével a Mátyus család 

tulajdonát képező lakóházon. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az emléktábla állításával 

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. A tábla elkészítéséhez a 

pénzügyi fedezetet 2011. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 

Határidő: 2011. január 21. 

Felelős:  dr. Kovács Zoltán polgármester 

  Rádi Róbert osztályvezető 

  Menyhárt László osztályvezető 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

indítványozza, hogy a 187.,188.,189.,190. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja 

meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 14 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, majd folytatja a napirendi pontok tárgyalását. 

 

 

17. Vegyes ügyek 

 

g) Felterjesztési jog gyakorlása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 

szóló törvényjavaslat tárgyában 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Erőss Bulcsú képviselő által benyújtott előterjesztésben foglaltakat a Jobbikos képviselők – 

valószínűleg központi utasításra - az egész országban előterjesztették.  

 

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

 

Kéri a Képviselőtestület állásfoglalását a felterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 2 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal, 3 

tartózkodás mellett nem támogatta Erőss Bulcsú képviselő 

felterjesztési jog gyakorlására vonatkozó indítványát. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Elmondja, hogy eddig a tapolcafői vízbázissal és a sürgősségi betegellátással kapcsolatban élt 

a Képviselőtestület felterjesztési jogával. 

 

A jelenlévőknek Boldog Karácsonyi Ünnepeket és sikeres új esztendőt kíván. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 11,55 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Dr. Kovács Zoltán Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 

 


