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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

 

Szám: 1/1-25/2011. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a 

Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

 

Jelen vannak:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  

Dr. Péntek Árpád, Dr. Vörös Ibolya, Bocskay László, Császár Endre, Venczel 

Csaba, Dr. Hermann István, Máté István, Unger Tamás, Zsegraics Gyula, Erőss 

Bulcsú, Pingiczer Sándor, Szirbek Rita képviselők (13 fő) 

  

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

  Molnár István műszaki osztályvezető 

Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

  Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke 

  Dr. Böröczky Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnöke 

  Dr. Édes Ágnes, a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese 

Antal Sándor és dr. Szőke László a Helyi Választási Bizottság tagjai 

Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő  

Dr. Kontrát Károly belügyi államtitkár 

  kisebbségi önkormányzatok elnökei (jelenléti ív szerint) 

  történelmi egyházak képviselői (jelenléti ív szerint) 

  önkormányzati intézmények vezetői (jelenléti ív szerint) 

  önkormányzati gazdasági társaságok vezetői (jelenléti ív szerint) 

Lőrincz Zsigmond, Kovászna polgármestere 

Császár László, Tapolca polgármestere 

Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke 

Talabér Márta, Várpalota polgármestere 

Pápa Városi Televízió, Pápa és Vidéke, Napló, papa-ma.hu munkatársai,  

  Bognárné Som Andrea, Balláné Pákai Csilla jegyzőkönyvvezetők 

 

Távolmaradását bejelentette: Grőber Attila képviselő. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Képviselőtestület ülésén megjelenteket. Külön köszönti dr. Kövér Lászlót, a 

Magyar Országgyűlés elnökét, dr. Kontrát Károly belügyi államtitkárt, dr. Kovács Zoltán 

országgyűlési képviselőt, Pápa erdélyi partnertelepüléséről, Kovásznáról érkezett Lőrincz 
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Zsigmond polgármestert, Császár Lászlót, Tapolca polgármesterét, Polgárdy Imrét, a 

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnökét, Talabér Mártát, Várpalota 

polgármesterét és a testületi ülésen megjelenteket. 

Külön tisztelettel köszönti dr. Böröczky Zoltánt, a Helyi Választási Bizottság elnökét és a 

bizottság tagjait. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 13 fő képviselő jelen van.  

 

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

határozatot hozta: 

 

26/2011. (III.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. 

március 17-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

1. Pápai Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a polgármester 

választásáról 

 

2. Polgármester eskütétele 

 

3.  Pápai Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 9. sz. egyéni 

választókerületi képviselőválasztásról  

 

4.  A 9. sz. egyéni választókerületben megválasztott képviselő 

eskütétele 

 

5. Alpolgármester megválasztása és eskütétele 

 

6. Polgármester, alpolgármester illetményének megállapítása 

 

7. Partnervárosi megállapodás Kovásznával 

Előadó:Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

8. Személyi ügy 

Szappan Csaba rendőr alezredes kinevezésének 

véleményezése 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

9. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. 

(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 
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10. I.  Pápa Város Településszerkezeti Tervének módosítása 

II.  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2011.(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Molnár István műszaki osztályvezető 

 

11. Kötelező megyei önkormányzati feladatot ellátó 

intézmények további működtetésével kapcsolatos döntés 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

12. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 

külkapcsolatainak 2010. évi alakulásáról és a 2011. évre 

tervezett programokról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

13. Vegyes ügyek 

 

 

Ünnepi műsort hallgathattak meg a jelenlévők. 

 

Boros Katalin köztisztviselő 

Elmondja, hogy az ünnepi műsor keretében Borsits Barbara előadásában hallhatták a 

jelenlévők a Szállj fel magasra és az Embergyerek című dalt, valamint Oberfrank Pál 

színművész előadásában Sík Sándor Ember című versét, és Sík Sándor és Schütz Antal 

Kalauz a lelki életre című művéből idézett részletet. 

 

 

1. Pápai Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a polgármester választásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felkéri dr. Böröczky Zoltánt, a Pápai Helyi Választási Bizottság elnökét, ismertesse a 

polgármester-választás eredményét. 

 

Dr. Böröczky Zoltán,  Helyi Választási Bizottság elnöke 

Ismerteti a Helyi Választási Bizottság tájékoztatóját a polgármester megválasztásáról: 

 

A törvény 12. § (1) bekezdése értelmében a polgármestert a település választópolgárai 

közvetlenül választják. 

 

Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja. 

 

A törvény 9. § (3) bekezdésének b.) pontja értelmében a 10.000 lakost meghaladó, de 100.000 

vagy annál kevesebb lakosú településeken a polgármester-jelöltnek a település 

választópolgárai 2 %-ának, de legalább 300 választópolgár ajánlását kell megszereznie. Pápa 

város esetében a választók nyilvántartása kifüggesztésének időpontjában az abban szereplő 

26.106 fő választópolgár figyelembevételével legalább 523 ajánlást kellett összegyűjteni a 

polgármester-jelöltséghez. 
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A Választási Bizottság megállapította, hogy a polgármester-jelöltséghez szükséges ajánlást – 

a törvényes határidőn belül – 3 fő gyűjtötte össze, így a Választási Bizottság Grőber Attilát az 

MSZP polgármester-jelöltjeként, Orbán Imrét a JOBBIK polgármester-jelöltjeként, dr. 

Áldozó Tamást pedig a Fidesz-KDNP közös polgármester-jelöltjeként nyilvántartásba vette. 

 

Az időközi választás napján, 2011. március 6-án Pápa város 26.028 választópolgára közül 

7.851 fő adta le szavazatát. A polgármester-választás összesítő adatai alapján az érvényes 

szavazólapok száma: 7.789, az urnából hiányzó szavazólapok száma 0, az érvénytelen 

szavazólapok száma: 62 db volt. 

 

A polgármester-jelöltek között az érvényes szavazatok megoszlása a következő: 

 

 Dr. Áldozó Tamás  4.493 szavazat 

  Grőber Attila  2.738 szavazat 

Orbán Imre     558 szavazat 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a választás eredményes volt, a választás 

lebonyolítása során törvénysértés nem történt. 

 

Pápa város polgármestere: dr. Áldozó Tamás, a Fidesz-KDNP közös jelöltje lett. 

 

 

2./ Polgármester eskütétele 

 

Dr. Böröczky Zoltán,  Helyi Választási Bizottság elnöke 

Felkéri dr. Áldozó Tamás polgármestert, hogy az esküt tegye le, majd a megbízólevél 

átvételét követően az esküokmányt írja alá. 

 

Polgármester eskütételét követően átadásra kerül részére megbízólevele, majd dr. Áldozó 

Tamás polgármester aláírja az esküokmányt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönetet mond mindazoknak, akik a munkájukkal, támogatásukkal, kritikájukkal, 

felelősségére való emlékeztetéssel, szavazatukkal abban segítették, hogy polgármester 

lehessen. Dr. Kovács Zoltán 2011. január 3-án kelt lemondó levelében azt fogalmazta meg, 

hogy nehéz, de szép idők előtt áll a város. Ezzel egyetértettek a testület tagjai és mindazok, 

akik részt vesznek a pápai közéletben. Valóban nehéz idők előtt áll a város, a gazdasági 

válság viharai még nem múltak el nyomtalanul, munkahelyek szűntek meg és csökkentek a 

jövedelmek. A kedvezőtlen demográfiai változások - az idősek és fiatalok arányának 

megváltozása - az önkormányzati intézményrendszer átstrukturálásának igényét veti fel. A 

város által vállalt nagyobb feladatok maximálisan igénybe veszik a város erejét, azonban elég 

erőt érez ezek végrehajtásához. Mindezekkel együtt jó esélyt érez arra, hogy a polgárok 

pénzével takarékosan bánva, a köz érdekét szem előtt tartva, a város fejlődésébe vetett hittel 

mozdítsák előre a közös ügyeiket. Hozzáteszi, aki egyetért a nehézségekkel, az a felelősség 

mértékét is könnyebben felismeri. A város 14 képviselőjéből mindenkire jut ebből a 

felelősségből. Aki ez elől félreáll, az a közös döntésben való részvételből is kihátrál. Abban a 

hitben és reményben szeretné megkezdeni polgármesterként a munkáját, hogy a közös ügyek 

megoldásában valamennyi képviselőtársára, a város közösségeire és a polgárok támogatására 

is számíthat. 
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Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke 

Gratulál dr. Áldozó Tamásnak a polgármesterré történő megválasztásához, és együttérzését 

fejezi ki a vállalt feladatokkal és az említett nehézségekkel kapcsolatban. Elsősorban 

barátként, másodsorban pápaiként, harmadrészben pedig úgy áll itt, mint Pápa város első 

szabadon választott országgyűlési képviselője, akinek 20 évvel ezelőtt egy, a maihoz hasonló 

pillanat adatott meg, amikor dr. Kovács Zoltán polgármester beiktatásán vehetett részt, és 

szólhatott néhány szót. Az azóta eltelt 20 év jót és rosszat is hozott, azonban elmondható, 

hogy a város számára több jót hozott, mint rosszat. Megjegyzi, hogy a város az elmúlt 20 év 

alatt olyan fejlődésen ment végig, amit egyértelműen sikertörténetnek lehet nevezni. 

Mindezekért köszönetet mond dr. Kovács Zoltán polgármesternek, a barátjának és 

képviselőtársának. Úgy gondolja, hogy a sikereket a munkatársai nélkül, így dr. Áldozó 

Tamás alpolgármester nélkül nem érhette volna el. A sikertörténet mögött csapatmunka áll, és 

ez a Fidesz mindenkori országos és helyi mentalitását is tükrözi. Itt nem csupán munkatársi- 

és érdekközösségről van szó, hanem az erkölcsi és baráti kapcsolatok teszik azt lehetővé, 

hogy Fidesz a legnehezebb időszakban is talpon maradjon. Azt kívánja, hogy a pápai csapatot 

összetartó szálakat dr. Áldozó Tamás polgármester őrizze meg és erősítse a továbbiakban is.  

Könnyű helyzetben van egy polgármester, ha a hivatalba lépésekor egy sikerekben gazdag, 

működő várost vehet át, és a teendői nem különböznek attól, amit mindeddig is a városért tett. 

Nehéz helyzetben van viszont a válságos helyzet miatt, amit az ország, és ezzel együtt az 

önkormányzatok is átélnek az elkövetkező években. Hangsúlyozza, hogy a felelősség 

nagyban különbözik majd attól, amit eddig dr. Áldozó Tamás alpolgármesterként viselt. Az 

emberek úgy tekintenek rá, mint akire közösségüket bízták. Az eddig magasan lévő mérce – 

aminek feltornászásában ő is részt vett – megtartása sem lesz könnyű feladat. Megjegyzi, az 

első időszakban az emberek biztosan azt fogják vizsgálni, hogy miben különbözik az előző 

polgármestertől. Előfordulhat, hogy minden jó szándék ellenére is lesznek olyanok, akik 

megjegyzik, hogy „bezzeg a Kovács Zoli”. 

Az kívánja dr. Áldozó Tamás polgármesternek az elkövetkező 20 évre, hogy maradjon olyan, 

mint eddig, illetve a pápaiak által rábízott szerep által igényelt változása jó irányba történjen. 

A megjelenésével is sugároznia kell majd azt, hogy ő a város első polgára, és kívánja, 20 év 

múlva ismét el lehessen mondani, hogy a pozitív változások miatt nem lehet ráismerni a 

városra, amit most kézbevett. 

Befejezésként a tanácsteremben kint lévő Liszt Ferenc idézethez kapcsolódóan búcsúzik dr. 

Áldozó Tamás polgármestertől: Vezércsillagod az legyen, hogy Pápa város egykor büszkén 

mutathasson Rád. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Oberfrank Pál által idézett imakönyvből elhangzott részlethez szeretné hozzáfűzni, hogy ezt 

az országot nemcsak a katolikusok tették naggyá. A protestáns testvéreik és minden 

történelmi egyházhoz tartózó személyiség is ugyanazt letette az asztalra a hazáért. 

 

Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő 

Elmondja, hogy úgy érezte magát, amikor dr. Kövér László megszólalt a teremben, mint 20 

évvel ezelőtt; erre a munkatársak, a kollegák és a választási bizottság tájékoztatója is 

emlékeztették, az aszalnál ülve azonban másként élte meg az ember. Hozzáteszi, ugyanúgy 

izgult a választáskor, mintha polgármester-jelölt lett volna, de a napirend megszavazásakor is 

majdnem feltette a kezét. 

Egyetért dr. Kövér László és dr. Áldozó Tamás által elmondottakkal, valóban fontos 3 és fél 

év előtt áll az ország és a város, és meghatározó, hogy ebben ki mekkora felelősséget vállal, 

és hogyan kíván együttműködni a helyi közösség érdekében. Megjegyzi, hogy az 1990-ben 

megválasztott testületnek – a mai testületi tagok közül - egyedül dr. Hermann István volt 
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tagja, azonban a testület hangulata ugyanaz. A feladatok elvégzése valóban csapatmunka, és 

ebben a közalkalmazotti és köztisztviselői szférában dolgozók is részt vesznek az anyagok 

előkészítésével. Kell azonban valaki, aki ezt - mint ahogyan a kenyeret a kovász – elindítja az 

úton és egységes egésszé fogja össze, és ez a mindenkori polgármester. Eredményes munkát 

kíván dr. Áldozó Tamásnak és kéri, hogy amiben szükséges változzon, a jó tulajdonságait, 

fanyar humorát tartsa meg. Fontosnak tartja 20 év elteltével a személyi változást, és reméli, 

hogy a sikeres városvezetésben, fejlesztésben és a helyi közösségi politikában ugyanaz marad 

a fő irány. Gratulál dr. Áldozó Tamás polgármesternek a megválasztásához. 

 

 

3.  Pápai Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 9. sz. egyéni 

választókerületi képviselőválasztásról  
 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felkéri dr. Böröczky Zoltánt, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 9. 

számú egyéni választókerületi képviselő választás eredményét. 

 

Dr. Böröczky Zoltán,  Helyi Választási Bizottság elnöke 

A törvény 9. § (1) bekezdése értelmében egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az 

adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. 

 

A 9. sz. egyéni választókerületben a Helyi Választási Bizottság 3 képviselőjelöltet vett 

nyilvántartásba, akik a törvényben előírt számú ajánlószelvényt megszerezték; Kövér Józsefet 

az MSZP jelöltjeként, Süle Zsoltot a JOBBIK jelöltjeként, Unger Tamást a Fidesz-KDNP 

közös jelöltjeként. 

 

Hivatkozott törvény 14. §-a alapján az egyéni választókerületekben az a jelölt lesz képviselő, 

aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. 

 

Az időközi választás napján, 2011. március 6-án a választókerület 2544 választópolgára közül 

751 fő adta le szavazatát. Az egyéni választókerületi képviselő-választás összesítő adatai 

alapján az érvényes szavazólapok száma: 728, az urnából hiányzó szavazólapok száma 2, az 

érvénytelen szavazólapok száma: 21 db volt. 

 

A képviselő-jelöltek között az érvényes szavazatok megoszlása a következő: 

 

 Kövér József   227 szavazat 

  Süle Zsolt    68 szavazat 

Unger Tamás  433 szavazat 

 

Pápa város választópolgárai a 9. sz. egyéni választókerületben Unger Tamást, a Fidesz- 

KDNP közös jelöltjét választották képviselővé. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a választás eredményes volt, a választás 

lebonyolítása során törvénysértés nem történt. 
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4.  A 9. sz. egyéni választókerületben megválasztott képviselő eskütétele 

 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni a tájékoztatót, és felkéri dr. Böröczky Zoltánt, a Helyi Választási Bizottság 

elnökét, hogy a Képviselőtestület tagjától az esküt vegye ki, majd ezt követően a részére a 

megbízólevelet adja ki. 

Felkéri Unger Tamás képviselőt, hogy a megbízólevele átvételét követően az esküokmányát 

szíveskedjen aláírni. 

 

A képviselő eskütételét követően átadásra kerül részére megbízólevele, majd Unger Tamás 

képviselő aláírja az esküokmányt. 

 

 

5./ Alpolgármester megválasztása és eskütétele 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 34. § (1) bekezdése szerint a 

képviselőtestület saját tagjai közül - a polgármester javaslatára - titkos szavazással a 

képviselőtestület megbízásának időtartamára alpolgármestert választ.  

 

Javasolja, hogy alpolgármesternek Unger Tamást válassza meg a testület, aki 4 évig már volt 

a testület tagja, és a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójaként 

megismerhették vezetői kvalitásait. A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás elnökeként 

éveken keresztül kiváló munkakapcsolatban dolgoztak együtt a pápai szakképzés 

fejlesztéséért, sikereiért. A közöttük az évek során kialakult munkakapcsolat és bizalmi 

viszony is megerősítette abban, hogy amennyiben lehetősége lesz rá, Unger Tamást javasolja 

alpolgármesternek. 

 

Megkérdezi Unger Tamást, elfogadja-e a jelölést? 

 

Unger Tamás képviselő 

A jelölést tisztelettel elfogadja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 28. § (3) bekezdésében foglaltak alapján bejelenti, hogy 

a képviselőtestület a titkos szavazás lebonyolítására – saját tagjai közül – elnökből és 2 tagból 

álló szavazatszedő bizottságot választ minősített többséggel. 

 

A testület tagjai közül a szavazatszedő bizottság elnökének dr. Péntek Árpád képviselőt, 

tagjainak Pingiczer Sándort és Erőss Bulcsú képviselőket javasolja, így minden párt 

képviselve lesz a bizottságban. 

 

Megkérdezi a jelölteket, vállalják-e a tisztséget? 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

A tisztséget vállalja. 
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Pingiczer Sándor képviselő 

A tisztséget vállalja. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

A tisztséget vállalja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a szavazatszedő bizottság tagjaival kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozta: 

 

27/2011. (III.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az SZMSZ 

28.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján az alpolgármester 

választás titkos szavazásának lebonyolítására a szavazatszedő 

bizottság tagjait a következők szerint választja meg:  

 

 Dr. Péntek Árpád képviselőt elnöknek 

Pingiczer Sándor és Erőss Bulcsú képviselőket tagnak. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felkéri Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzőt, ismertesse a titkos szavazás lebonyolításának 

szabályait.  

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Ismerteti a titkos szavazás lebonyolításának szabályait:  

A jelölés alapján a bizottság elkészíti a szavazólapot, az SZMSZ 28. § (3) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően.  

 

Igennel szavazni a jelölt neve mellett elhelyezett körbe tollal tett, egymást metsző két 

vonallal, ellene szavazni pedig a neve mellett elhelyezett kör üresen hagyásával lehet.  

 

Érvénytelen az a szavazólap, amelyből nem lehet egyértelműen megállapítani a szavazó 

szándékát, a szavazatot nem a hivatalos szavazólapon adták le, illetve ceruzával töltötték ki. 

Hivatalos az a szavazólap, amely bélyegzőlenyomattal van ellátva, és melyet a szavazatszedő 

bizottság nyújt át a képviselőnek. 

A szavazás az e célra kijelölt külön helyiségben, tollal történik. A szavazólapot - kitöltését 

követően – borítékba kell elhelyezni. A borítékot a szavazatszedő bizottság előtt a helyiség 

bejáratánál elhelyezett urnába kell bedobni.  

A szavazás után a bizottság megállapítja a választás eredményét. 

A jelölt akkor lesz alpolgármester, ha a megválasztott képviselők több mint fele (8 fő) 

érvényesen rá adta le szavazatát. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A szavazás lebonyolítására a Családi Irodában (fszt. 8. sz. iroda) kerül sor. 

Felkéri a képviselőket szavazataik leadására. A titkos szavazás időtartamára 11.48 órakor 

szünetet rendel el. 
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11.50 és 11.56 óra között sor kerül az alpolgármester-választás lebonyolítására. A 

Képviselőtestület 12.00 órakor folytatja a napirendek tárgyalását. 

 

Unger Tamás képviselő a szavazásban nem vett részt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A szünet után felkéri a szavazatszedő bizottság elnökét, ismertesse a választás eredményét. 

 

Dr. Péntek Árpád szavazatszedő bizottság elnöke 

A szavazatszedő bizottság megállapította, hogy a jelenlévő 13 képviselőből 12 képviselő adta 

le a szavazatát. A szavazásról készült külön jegyzőkönyv alapján a bizottság megállapította, 

hogy a leadott szavazatok száma 12, ebből érvényes szavazat 12, érvénytelen szavazat nem 

volt. 

Az érvényes szavazatokból Unger Tamás jelöltre leadott igen szavazatok száma 9 db, nem 

szavazatok száma 3 db. Fentiek alapján a bizottság megállapította, hogy Unger Tamást a 

testület tagjai alpolgármesterré választották. Gratulál a megválasztásához. 

 

(Az alpolgármester megválasztásáról készült jegyzőkönyv a jelen jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A szavazás eredményét figyelembe véve megállapítja, hogy a Képviselőtestület a város 

alpolgármesterének Unger Tamás képviselőt választotta meg. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

 

28/2011. (III. 17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város 

alpolgármesterének 

 

UNGER  TAMÁS 
 

képviselőt választja meg. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Gratulál dr. Unger Tamás alpolgármesternek a megválasztásához, akinek jó munkát és 

együttműködést kíván. 

Felkéri az alpolgármestert az eskü letételére és arra, hogy azt követően az esküokmányt írja 

alá. 

 

Unger Tamás alpolgármester dr. Áldozó Tamás polgármester előtt esküt tesz, majd az eskü 

letételét követően aláírja az esküokmányt.  
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Unger Tamás alpolgármester  

Köszönetet mond mindazoknak, akik választókerületében segítették a kampányát, és 

ötleteikkel, javaslataikkal, kritikájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy egyéni választókerületi 

képviselővé válasszák, és ezáltal lehetővé tették számára, hogy alpolgármester lehessen. 

Elmondja, hogy a választókerületben ugyan nem mindenki rá szavazatott, azonban munkáját a 

pápai lakosok érdekében fogja végezni. 

Kiszámolta, hogy 180 nappal ezelőtt intézményvezetőként köszönthette a Pápai Gazdasági 

Szakképző Iskola és Kollégium aulájában az újonnan megválasztott Képviselőtestületet. 

Akkor is elmondta, hogy a helyszín méltó jelképe annak a 20 éves munkának, fejlődésnek és a 

városban végbement változásnak, amiről a korábbiakban már szó esett. Meggyőződése, hogy 

Pápa az egyik legsikeresebb magyar város. Tudja, hogy ez a munka tovább fog folytatódni dr. 

Áldozó Tamás polgármester és az ő közreműködésével. A kampány során a hangsúlyt az 

emberekkel való kommunikációra fektették, aminek köszönhetően kirajzolódott számukra egy 

olyan kép, ami az elkövetkező időszakra meghatározhatja a munkájuk irányát. Itt nem 

kizárólag a nagy projektek megvalósítására gondol.  

Az általuk megfogalmazott program megvalósításához kéri a választópolgárok, 

képviselőtársai és a polgármester segítségét és támogatását. A programja mottójául egy 

Széchenyi idézetet választott és reméli, hogy 3 és fél év múlva elmondhatják, ami ebben 

szerepel. Az idézet a következő: „Azokért dolgozunk, akik szeretnek minket, azokért 

dolgozunk, akik tisztelnek minket, a szépért, a jövőért és a lakosságért dolgozunk.” 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (1) bekezdésében 

foglaltakra tekintettel bejelenti, hogy intézményvezetői megbízatása összeférhetetlen az 

alpolgármesteri tisztségével.  

Kéri a Képviselőtestületet, hogy az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a szükséges 

döntést hozza meg.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről 

és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 1. § (3) 

bekezdésének alkalmazásával – Unger Tamás alpolgármester kérésére – a két tisztség közti 

összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a Képviselőtestületnek döntést kell hozni Unger 

Tamás intézményvezetői megbízatásának visszavonásáról. 

Kéri a Képviselőtestületet, hozzon döntést arról, hogy a mai nappal Unger Tamás 

intézményvezetői megbízatását visszavonja. 

 

Unger Tamás alpolgármester bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel nem vesz 

részt a szavazásban. 

 

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

határozatot hozta: 

 

29/2011. (III.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 

törvény 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján Unger Tamás 

intézményvezetőnek a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium vezetésére 2008. augusztus 1-jétől adott 

intézményvezetői megbízását a mai nappal visszavonja. 
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A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármester az 

intézményvezetői megbízás visszavonásával kapcsolatban a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  

 

6./ Polgármester, alpolgármester illetményének megállapítása 

 

- Polgármester illetményének megállapítása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester az ülés vezetését átadja Unger Tamás alpolgármesternek. 

 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság írásos előterjesztése az ülés kezdetén 

kiosztásra került. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

A képviselőtestület a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 

XXIII. törvény szerinti illetményalap és e törvény keretei között meghatározott szorzószám 

szorzataként, összegszerűen állapítja meg.  

 

A polgármester illetményét a képviselőtestület a 136/2010. (X.15.) határozatában 520.000,- 

Ft-ban állapította meg. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester bejelenti, hogy érintettségére tekintettel nem vesz részt a 

szavazásban. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a polgármester illetményéről. 

 

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

határozatot hozta: 

 

30/2011.(III. 17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. 

március 6. napjától dr. Áldozó Tamás polgármester illetményét 

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 

törvény 3. §-ában foglaltak alapján 521.775,- Ft-ban állapítja 

meg. 
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A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

              Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester visszaveszi az ülés vezetését.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A nyilvánosság tájékoztatása érdekében elmondja, hogy a Képviselőtestület a polgármesteri 

illetményét 521.775,- Ft-ban állapította meg. 

 

 

 - Alpolgármester illetményének megállapítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A törvény értelmében az alpolgármester illetményének megállapítása tekintetében a 

polgármester illetményének megállapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Pápa 

Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/1995. (IV.27.) 

önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete 10. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az Ügyrendi 

és Összeférhetetlenségi Bizottság tesz javaslatot az alpolgármester illetményére. Az 

alpolgármester illetményét úgy kell megállapítani, hogy az a polgármester illetményét ne érje 

el. 

Az előző ciklusban az alpolgármester illetményét a Képviselőtestület a 137/2010. (X.15.) 

határozatában 515.000,- Ft-ban állapította meg. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság ülésének 

időtartamára 12,08 órakor szünetet rendelt el. 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság ülését követően a Képviselőtestület 12,20 

órakor folytatja a napirendek tárgyalását.  

A bizottság ülését követően a szünetben kiosztásra került az alpolgármester illetményének 

megállapítására vonatkozó javaslatról szóló előterjesztés. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felkéri dr. Péntek Árpádot, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökét, hogy 

ismertesse a Bizottság ülésén hozott döntéseket. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény értelmében a polgármesternek a polgármesteri 

tisztsége ellátásával összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg 

kell téríteni. Előzőektől eltérően a polgármester választása szerint költségátalány 

megállapítását is kérheti.  

Dr. Áldozó Tamás polgármester a Pttv. vonatkozó rendelkezésére hivatkozással írásban kérte 

költségátalány megállapítását. 

A polgármester költségátalányának megállapítása az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottság hatáskörébe tartozik. 
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Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül dr. Áldozó Tamás polgármester részére illetménye 30%-ának megfelelően 

havi 156 533 Ft összegű költségátalányt állapított meg, 2011. március 6. napjától. 

 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az írásban kiosztott előterjesztésnek megfelelően - javasolja, hogy a 

Képviselőtestület Unger Tamás alpolgármester részére megválasztása napjától 515 000 Ft 

illetményt állapítson meg. 

 
Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az alpolgármester illetményéről. 

 

Unger Tamás alpolgármester bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel nem vesz 

részt a szavazásban. 

 

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

határozatot hozta: 

 

31/2011. (III. 17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. 

március 17. napjától Unger Tamás alpolgármester illetményét a 

polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 

törvény 3. §-ában foglaltak alapján 515.000,- Ft-ban állapítja 

meg. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

             Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Bejelenti, hogy egyéb munkáltatói jogkörében eljárva 2011. március 17. napjával Unger 

Tamás alpolgármester részére illetménye 20 %-ának megfelelő összegű – azaz 103 000 Ft – 

költségátalányt fog megállapítani. 

 

7. Partnervárosi megállapodás Kovásznával 

Előadó:Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Lőrincz Zsigmond, Kovászna polgármestere és családja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem 

hangzott el. 
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Lőrincz Zsigmond, Kovászna polgármestere 

Egyetért a megállapodásban foglaltakkal. Elmondja, szeretné a két város között dr. Kovács 

Zoltán polgármester által kialakított kapcsolatot tovább folytatni. Hozzáteszi, hogy dr. Áldozó 

Tamás polgármestert is régóta ismeri, és bízik abban, hogy az elkövetkező időkben is tovább 

ápolják kapcsolatukkal a magyarságot. Sepsiszentgyörgyön, Kovásznán, Kézdivásárhelyen a 

március 15-i ünnepségen lovas felvonulást tartottak, ahol elhangzott, hogy Magyarországon 

az új kormány hatalomra kerülésével új szemlélet született. Elmondja, hogy a Kovásznán élő 

emberek hisznek abban, hogy megtörténik a nagy magyar nemzet egyesítése. Reméli, hogy a 

testvérvárosi kapcsolat a későbbiekben is kiválóan fog működni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megjegyzi, hogy a rossz emlékű népszavazás emlékének lemosásához még sok ehhez hasonló 

apró lépés szükséges. A Kovászna városával való kapcsolatfelvétel valóban régen kezdődött, 

hiszen a 90-es évek elején a Veszprém Megyei Közgyűlés és Kovászna megye kötött 

testvérmegyei megállapodást, ahol az a felkérés született, hogy a Veszprém megyei 

települések Kovászna megyei településeket válasszanak partnervárosi kapcsolat keretében. 

Hozzáteszi, Tapolca város egy Kovászna melletti várossal, Zabolával, Veszprém városa pedig 

Sepsiszentgyörggyel ápol hasonló együttműködést. Megköszöni mindazoknak a munkáját, 

akik a Kovásznával való partnervárosi kapcsolat kialakításában, ápolásában részt vettek. 

Külön kiemeli, hogy sok pápai polgár, közösség és vállalkozó tartja fontosnak és 

emblematikusnak azt, hogy a Dévai Szent Ferenc Alapítvány kovásznai gyermekotthonát 

folyamatosan, vagy visszatérően támogassa. Bízik abban, hogy a partnervárosi kapcsolatban 

tapasztalható jó szándék és hozzáállás a jövőben is megmarad, és a kapcsolatnak nagyobb 

nyilvánosságot tudnak biztosítani. Szeretné, ha az egészségi állapotuk miatt arra rászoruló 

pápaiak megismerhetnék a kovásznai mofetán alapuló gyógykezelést, és a kovásznaiak is 

gyakran látogatnának Pápára. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

32/2011. (III.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Kovászna 

várossal kialakult másfél évtizedes együttműködésre tekintettel 

Kovászna Város Helyi Tanácsa kezdeményezése és határozata 

alapján partnervárosi szerződést köt Kovászna városával. 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 

partnervárosi szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: 2011. március 17. 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

Ezt követően ünnepélyes keretek között aláírásra került a Pápa-Kovászna közötti 

partnervárosi megállapodás, majd dr. Áldozó Tamás polgármester 12,30 órakor szünetet 

rendel el.  

A Képviselő testület 14,00 órakor folytatja a meghívóban jelzett további napirendi pontok 

tárgyalását. 

Császár Endre képviselő távozott a testület üléséről. Jelen van 12 fő képviselő. 
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8. Személyi ügy 

Szappan Csaba rendőr alezredes kinevezésének véleményezése 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szappan Csaba r. alezredes, mb. rendőrkapitány és dr. 

Töreki Sándor r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány.  

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (2) bekezdés értelmében a rendőrkapitányság 

vezetőjének kinevezését megelőzően a kinevezési jogkör gyakorlója – ebben az esetben a 

megyei rendőrfőkapitány – kikéri az illetékességi területen működő települési 

önkormányzatok képviselőtestületének véleményét a tervezett kinevezésről. 

 

Dr. Töreki Sándor megyei rendőrfőkapitány 

Köszönti a megjelenteket és gratulál a polgármesternek a megválasztásához, munkájához 

kitartást és erőt, egészséget kíván. 

Elmondja, hogy Szappan Csapa rendőr alezredessel közel 20 éve áll szoros 

munkakapcsolatban, mivel mindketten az életvédelmi és bűnügyi területen dolgoztak. Alapos 

és határozott embernek ismerte meg, és véleménye szerint legalább olyan szinten, mint 

ahogyan ő, vagy még annál is jobban teljesíteni tudja a Pápai Rendőrkapitányság vezetését. 

Hangsúlyozza, hogy Szappan Csaba rendőr alezredes emberileg és szakmailag is alkalmas a 

beosztásra. Kéri a testületet, hogy támogassák az alezredest a munkájában és bízik abban, 

hogy így a továbbiakban is sikeres maradhat a Pápai Rendőrkapitányság munkája. 

 

Szappan Csaba mb. rendőrkapitány 

Elmondja, néhány napja volt arra, hogy döntsön a Pápai Rendőrkapitányság vezetésével 

kapcsolatban, ami alatt végig gondolta az eddigi családi és szakmai életét. Úgy érzi, 

felelősségteljesen döntött. 2011. január 15-e óta sok problémával találkozott és a rendőri 

tevékenység szinte minden területén kellett már felelős döntéseket hoznia. Hangsúlyozza, 

hogy rendkívül jó alapokra épített, precízen és hatékonyan működő rendőrkapitányság 

vezetését vehette át dr. Töreki Sándor ezredestől. A nehézséget a végrehajtásban dolgozó 

kollegák körében lévő mintegy 20 fős létszámhiány okozza, amit feltétlenül kezelni kell. 

Feltett szándéka a Pápai Rendőrkapitányság országosan is figyelemreméltó eredményeinek 

megőrzése, amire a rendőrkapitányság évértékelő értekezletén is fogadalmat tett. 

Megpróbálnak segíteni a város olyan gondjain, amely valamilyen szinten kötődik a rendőri 

szervezethez. A közelmúltban a város vezetőinek részvételével tartott egyeztető fórumon 

megállapították, hogy az egyik fő probléma a városban történő rendszertelen hulladék-

elhelyezés. Ígéretet tett arra, hogy a probléma megoldásában a rendőrség is részt vesz.  

Véleménye szerint Pápa város helyzete a bűnözés szempontjából jónak mondható, azonban a 

kistérséghez tartozó településeket is figyelembe véve több, mint 1600 bűncselekménnyel kell 

egy évben a rendőrségnek szembenéznie, és meglátása szerint ez az adat az elkövetkező 

években sem fog jelenősen csökkeni.  

Elmondja, hogy egy határozott, törvényesen működő, lakosságot szolgáló rendőrkapitányság 

vezetője kíván lenni, aminek minden erejével és szakmai tudásával megpróbál megfelelni. 

Véleménye szerint a városnak és dr. Töreki Sándor megyei rendőrfőkapitánynak való 

megfelelés szinkronban van egymással. Bármilyen kérdéssel kapcsolatban szívesen áll a 

jelenlévők rendelkezésére. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felhívja a képviselőtársai figyelmét, hogy a testület az áprilisi ülésén tárgyalja majd a 

közbiztonság helyzetéről szóló éves beszámolót, ahol lehetőség lesz az elmúlt év 

történéseinek megbeszélésére.  

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Elmondja, hogy gazdag szakmai életrajzot tarthatnak kezükben a képviselők és úgy gondolja, 

hogy jó kezekben fog folytatódni a Pápai Rendőrkapitányság vezetése. Hozzáteszi, hogy a 

pártjának eddig is jó kapcsolata volt a rendőrség vezetőivel. 

Meglepődve hallotta, hogy még mindig 20 fős létszámhiánnyal küzd a rendőrség, mivel a 

tavaszi választások után a Fidesz azt mondta, hogy két hét alatt rendet csinálnak, ezek szerint 

nem tudták pótolni a hiányzó létszámot. Bízik abban, hogy előbb vagy utóbb ez is rendeződik, 

bár ez a politika feladata lesz. 

Megkérdezi Szappan Csaba rendőr alezredestől, hogy rendőrként mi a véleménye azokról a 

kollegákról, akik 2006. október 23-án brutálisan léptek fel az akkori egyébként Fideszes 

tüntetőkkel szemben és arról, hogy 2011. március 15-én a Hősök terén egy középkorú hölgyet 

– aki a nemzeti imájukat énekelte – elvezettek a rendőrök. Elképzelhető, hogy a későbbiekben 

őket is el fogják vezetni kizárólag azért, mert a rendezvényeiken a nemzeti imájukat éneklik? 

Az elhangzottakból az derül ki, hogy Pápán évi 1600, több mint napi 4 bűncselekményt 

követnek el, ami véleménye szerint nem kevés. Sajnos az elmúlt években az egyik üzletükbe 

és a lakásukba is betörtek, a tettest viszont egyik esetben sem sikerült felderíteni. Megkérdezi, 

hogy mit lehet tenni a jobb felderítés érdekében. További kérdése, hogy mi a tervük a 

szórakozóhelyeken, illetve környékükön történő droghasználat eredményesebb felderítése 

érdekében, amelynek létezését mindenki tagadja. A lakásokba besurranó, egy bizonyos 

kisebbségre visszavezethető tolvajok felderítésével kapcsolatban mi a rendőrkapitány 

álláspontja és milyen fellépés várható velük szemben. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megérti, ha egy képviselő politizálni akar, azonban véleménye szerint a politikát és a szakmai 

kérdéseket szét kell választani. Megjegyzi, hogy Pápán nem kellett két hét alatt rendet 

csinálni, mert a Fideszes városvezetés és a helyi rendőrkapitányság vezetése közti 

együttműködésnek köszönhetően eddig is rend volt.  

Elmondja, hogy ő figyelt a rendőrkapitány által elmondottakra: az 1600 bűncselekmény a 

kistérség egészére vonatkozik, nem kizárólag Pápára, hanem a hozzá tartozó 48 község adatai 

is bent vannak. Hozzáteszi, a drogok létezését senki nem tagadja, az erre vonatkozó kérdőíves 

vizsgálatok pontos információkkal szolgálnak ezzel kapcsolatban. A Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórumban tevékenykedő szervezetek és szakemberek is rendelkeznek 

információval és mindenki tisztában van azzal, hogy ez nem egy lezárt kérdés a városban. Az 

állománygyűlésen a drogok elleni határozott fellépésen túl arra kérték a rendőrkapitányt, hogy 

a tudatmódosító szerek közül az alkoholra is terjedjen ki a figyelmük, és szigorúan 

ellenőrizzék a 18 év alatti fiatalok alkohollal történő kiszolgálását az önkormányzat 

hatóságaival együtt, és amennyiben szükséges, sor kerül a szórakozóhely bezáratására is. 

 

Dr. Töreki Sándor megyei rendőrkapitány 

A felmerült kérdésekre válaszolva elmondja, hogy senki sem tagadta a városban a drogok 

létezését, a feladat ennek felderítése és visszaszorítása. Az évi 1600 bűncselekmény valóban 

sok, azonban ezzel együtt kell élni. Sajnos mindegyiket nem lehet felderíteni, de úgy 

gondolja, hogy a Pápai Rendőrkapitányság a lakosságot kifejezetten veszélyeztető 

bűncselekmények kategóriájában sikereket tudhat magáénak, amibe a besurranásos módon 

elkövetett bűncselekmény sorozat és a rablássorozat is beletartozik. Megjegyzi, Bécsben 
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pápai kollegák fogtak el itt bűncselekményt elkövető gyanúsítottat. Az eredményekhez 

természetesen idő kell, és ezt a jelenlegi vezetés is tudja. Az 1600 bűncselekménnyel 

kapcsolatban elmondja, ezek többsége a vagyon elleni bűncselekmények közé - azon belül is 

a kisebb értékre elkövetett bűncselekmények kategóriájába - tartozik. Megnyugtatásképpen 

elmondja, hogy Szappan Csaba alezredes tisztában van az elvárásokkal. 

 

Szappan Csaba mb. rendőrkapitány 

Elmondja, hogy a rendőrségen belüli létszámhiány nem a kormányváltásból adódik, hanem 

egyes munkatársak nyugdíjba vonulásából, vagy kedvezőbb fizetési feltételek választásából. 

Dolgoznak a hiány betöltésén, azonban a státuszhelyeket nem lehet képzetlen, gyakorlatlan 

emberekkel betölteni. A rendészeti szakközépiskola elvégzése után a járőröket az idősebb 

kollegáknak kell tanítani, az idősebb parancsnokok irányítása alatt. A megyei 

rendőrfőkapitány döntése nyomán, az 5+1 hónapos, ún. gyorsított rendőrképzésnek 

köszönhetően a nyáron végzett fiatalokból 5 fő érkezik a Pápai Rendőrkapitányságra.  

Véleménye szerint a létszámhiány ellenére is lehet eredményesen dolgozni, azonban a hiány 

betöltése fontos. 

Nem kíván véleményt formálni Erőss Bulcsú képviselő által említett eseményekkel 

kapcsolatban. Hangsúlyozza, hogy a Pápai Rendőrkapitányság jogalkalmazóként mindig a 

vonatkozó, hatályos törvények szerint jár el. Akit a törvény értelmében elő kell állítaniuk, azt 

elő fogják állítani. Megjegyzi, demokrácia van és szabad véleménynyilvánítás. Elmondja, 

hogy vezetőként a törvényesség mellett lesz partnere a városnak mindegyik rendezvényen, ez 

az esküjében vállalt kötelezettsége is, nem térhet el semmilyen politikai irányban sem. 

Sajnálatosnak tartja, hogy a képviselőnél történt betörés azon ügycsoportba tartozik, amit a 

Pápai Rendőrkapitányság nem tudott felderíteni. Elmondja, az ország 152 

rendőrkapitányságának versenyében a Pápai Rendőrkapitányság a 7. helyezést érte el, amire ő 

maga is büszke, bár abban az időben még nem volt a Pápai Rendőrkapitányság tagja. 

Hozzáteszi, a jövőben is azon fognak dolgozni – függetlenül attól, hogy vizsgálnák, ki a 

sértett – hogy valamennyi ügy fel legyen derítve, megjegyzi, 100 %-os felderítettséget nem 

tud ígérni. 

Elmondja, aki a rendőri szakmában valamilyen területen hosszabb időt tölt el, annak a 

szakterületnek olyan mértékű hiteles képviselőjévé válik, hogy az már majdnem fanatizmus. 

Így van ő az életvédelemmel, az erőszakos bűncselekmények felderítésével, továbbá a 

bűnmegelőzéssel, drogmegelőzéssel. Felhívja a figyelmet, hogy a szórakozóhelyen és a 

szórakozóhely környékén kábítószert, vagy egyéb illegális szert fogyasztók helyzete nem csak 

rendőrségi probléma. A Pápai Rendőrkapitányság nevében ígéri, hogy a jövőben elsősorban a 

terjesztőkre, a tiltott szereket Pápa városába szállítókra koncentrálnak, ellenük lépnek fel. 

Hangsúlyozza, minden fiatalt arról kell meggyőzni, hogy ne nyúljanak a tiltott szerekhez, ami 

bűnmegelőzési kérdés, aminek pedig közösségi összefogáson kell alapulnia. A polgármester 

elmondásával egyetértve kijelenti, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal együttműködve 

eddig is nagy erőfeszítéseket tett a város, illetve azok a szervek, amelyek tömörültek a 

Fórumba azért, hogy a város kábítószermentes maradjon, illetve ez a jelenség ne üssön meg 

egy bizonyos elviselhetetlen szintet. Ezen a területen a családok, a pedagógusok, az iskolák, a 

képviselők, és a rendőrök összefogásával lehet eredményt elérni. Meglátása szerint a 

közösségi összefogással azt kell célul kitűzni, hogy a helyzet ne romoljon jelentősen.  

Erőss Bulcsú képviselő kisebbségekkel kapcsolatos megjegyzésére elmondja, a Pápán eltöltött 

két és fél hónapja alatt felvette, illetve azóta is rendszeres kapcsolatot tart adott kisebbségi 

önkormányzattal, de a besurranásokért, valamint a bűncselekményekért nem őket teszi 

felelőssé. A pápai kistérségben előfordulnak bizonyos bűncselekmény fajták, mint például a 

besurranás, trükkös tolvajlás, amelyeknek a tetteseit nagyon nehéz rendőri eszközökkel 

felderíteni, illetve azok komoly kihívást jelentenek a rendőrség számára. Hozzáteszi, a Pápai 
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Rendőrkapitányságon évek óta bűnmegelőzési járőrszolgálat működik, ezen kívül létezik egy 

bűnmegelőzési kiemelt főelőadói státusz, mely státuszban dolgozó kolléga a 

legveszélyeztetettebb idős korosztályt célzottan próbálja a preventív lépésekre rábírni. 

Megemlíti, hogy néhány évvel ezelőtt Pápa város adott elsőként teret az új módszereknek 

azzal, hogy bizonyos teátrális eszközöket is próbált az idős korosztályt érintő megelőzési 

munkába bevinni. Hozzáteszi, az említett projekt nagyon sikeres volt, erre a jövőben is nagy 

hangsúlyt kívánnak helyezni. Elmondja, több mint 10 évet töltött el osztályvezetőként a 

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési egységénél és számára kiemelten 

fontos kérdés az, hogy az iskolákban jelen van-e a kábítószer fogyasztás, továbbá komoly 

szakmai kihívásnak tartja az idős korosztály védelmét, így e területek a jövőben is fokozott 

figyelmet fognak kapni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felhívja a figyelmet azokra a tervezett jogszabályváltozásokra, amik nem teszik lehetővé azt, 

hogy a koraközépkorú férfiak automatikusan nyugdíjba vonuljanak a fegyveres, illetve az 

egyenruhás testületektől. Hozzáteszi, ennek még ki kell alakulni a magyar társadalomban, de 

véleménye szerint jó irányba történnek a változások. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Véleménye szerint helytelen volt Erőss Bulcsú képviselő azon megfogalmazása, amikor 2006. 

október 23-ával kapcsolatban tüntetésről beszélt. Alapvetően a Fidesz, a KDNP és más 

szervezetek nem tüntetésen, hanem egy ünnepségen vettek részt, és az ünnepségbe „nyomták 

bele” azokat az elemeket, akik tüntetés formájában jelentkeztek. Reményei szerint azóta már 

sikerült kibeszélni az akkori rendőri magatartást, továbbá reményét fejezi ki, hogy a 

„szolgálunk és védünk” szlogennek újra a szolgálunk és védünk féle jellege fog előtérbe 

kerülni. Örül annak, hogy Szappan Csaba alezredes a bűnmegelőzésre nagy hangsúlyt kíván 

fektetni, mert a Pápai Rendőrkapitányságon ez eddig is komoly formában működött, 

társadalmi szervezetek, intézmények segítő munkájával eddig is jelentős sikereket értek el a 

prevenció területén. Bízik a hatékony folytatásban. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Elmondja, örömmel olvasott az alezredes életrajzában, a bűnmegelőzés területén folytatott 

jelentős tevékenységéről, mivel a Pápai Rendőrkapitányság - dr. Töreki Sándort főkapitány és 

Orsós Károly személyében – két olyan erős, szakképzett embert veszített, akikkel az 

intézmények rendkívül jó kapcsolatot ápoltak a bűnmegelőzés területén. Beszámol arról, hogy 

a következő héten a Tarczy Lajos Általános Iskolában a Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság szervezésében, a mentőszolgálat, az ÁNTSZ, a bűnmegelőző és bűnüldöző 

szervek, a tűzoltóság, valamint a katasztrófavédelmi szervek munkatársainak 

közreműködésével, preventív jelleggel nyílt napot tartanak. Reméli, hogy Orsós Károly 

helyére megtalálják azt az alkalmas személyt, aki a bűnmegelőzésben sikeresen tudja a 

kapitány munkáját segíteni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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33/2011. (III.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szappan 

Csaba r. alezredesnek a Pápai Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetőjévé történő kinevezését – az 1994. évi 

XXXIV. tv. 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – támogatja. 

 

A Képviselőtestület dr. Töreki Sándor r. ezredes, rendőrségi 

főtanácsosnak a Pápai Rendőrkapitányság kapitányság-

vezetőjeként végzett munkájáért köszönetét fejezi ki. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a 

képviselőtestület döntéséről a Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság vezetőjét tájékoztassa. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:    dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Gratulál Szappan Csaba rendőr alezredes kinevezéséhez. 

 

Szappan Csaba mb. rendőrkapitány 

Köszönetet mond. 

 

Dr. Töreki Sándor megyei rendőrkapitány 

Köszönetet mond az elismerő szavakért, továbbá azért, hogy támogatták jelöltjét. Elmondja, a 

Pápai Rendőrkapitányság munkáját a jövőben is megfelelő kontroll alatt fogja tartani.  

 

 

9. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010. évi 

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

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 
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5/2011. (III. 17.) 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 

 

 

10. I.  Pápa Város Településszerkezeti Tervének módosítása 

II.  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011.(…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa helyi Építési Szabályzatáról szóló 

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

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

      Molnár István műszaki osztályvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Hortobágyi Sándor építéshatósági csoportvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja, az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezet 2. §-ban elírás történt, a „HÉSZ 3.§ (5) bekezdése” 

szövegrész helyesen „HÉSZ 1. § (5) bekezdése” szövegrészre módosul. 

 

 Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozza: 

 

34/2011. (III.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, 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 Szabó E. utca – 

Szilágyi I. utca – Bocsor I. utca – Teleki utca által határolt 

területére vonatkozó módosításait jóváhagyja. 

 

Utasítja a polgármestert a módosítások településszerkezeti 

terven való átvezettetésére. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Molnár István műszaki osztályvezető 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

6/2011. (III. 17.) 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 

 

 

11. Kötelező megyei önkormányzati feladatot ellátó intézmények további 

működtetésével kapcsolatos döntés 

  Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Megkérdezi, hogy a tárgyalások lezárása után megtárgyalja-e a Képviselőtestület az 

intézmények megyei fenntartásának feltételeit, van-e szilárd álláspontja a polgármesternek 

azzal kapcsolatban, hogy az intézmények további sorsát illetően milyen feltételekhez 

ragaszkodik a tárgyalások során, illetve milyen kompromisszumos megoldásokat tudnak 

elfogadni, hiszen a fenntartó jogosult lehet pl. a képzési szakok megváltoztatására, képzések 

összevonására, megszüntetésére. 

Kérdése, továbbá, hogy a polgármesternek milyen információja van arról - ami hihetőnek 

tűnik a megyei önkormányzatok eladósodottságának mértékéről szóló hírek alapján -, hogy a 

megyei önkormányzat szeretné megosztani az átadott intézmények normatíván felüli 

költségeinek finanszírozását a települési önkormányzatokkal, illetve mi történik akkor, ha a 

települési önkormányzat nem kíván hozzájárulni az átadott intézmények finanszírozásához. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Válaszában kifejti, a jelenleg hatályos jogszabályok szerint a megyei önkormányzatnak nem 

kell kötelezően átvennie az intézményeket, csak a feladat ellátását kell biztosítania. A megyei 

közgyűléstől származó információk szerint szándék van arra, hogy a megyei önkormányzat 

valamely településektől csak a feladat ellátását fogja átvenni intézmények átvétele nélkül. 
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Elmondja, a korábbi időszakban, amikor a megyei önkormányzatok az illetékbevételeknek 

köszönhetően jó pénzügyi helyzetben voltak, gyakran átvettek a települési önkormányzatoktól 

alacsony kapacitás-kihasználtságú intézményeket, valamint olyan szakképző és egyéb 

intézményeket is, melyek fenntartása a települési önkormányzat számára nagy terhet jelentett. 

Mára ez a kedvező helyzet megváltozott, aminek nem csak az az oka, hogy a megyei 

önkormányzatok gazdasági helyzete romlott, illetve a normatívák megváltoztak. Mostanra 

középiskolás korba értek azok az évfolyamok, amelyek korábban az általános iskolai oktatás 

folyamatos racionalizálását tették szükségessé, és ma már jól kimutatható, hogy a megye 

százmillió forintokat veszít a tanulólétszám csökkenése következtében be nem folyt 

normatívák miatt. A megyei közgyűlésnek döntései során a normatíván túl figyelembe kell 

vennie azt is, hogy a képzési idő, valamint a tankötelezettség időtartama minden valószínűség 

szerint lerövidül, illetve nem ismert az, hogy az új közoktatási törvény szerint az állam milyen 

mértékben kíván szerepet vállalni az oktatási szférában. Nagy a bizonytalanság. Úgy látszik, 

nem lesz fenntartható ez az intézményi kör a jelenlegi formában.  

Hozzáfűzi, az átadott hat intézmény fenntartása a normatíván felül 160 millió forintjába kerül 

a megyei önkormányzatnak. A közgyűlés ezt a számítást minden település tekintetében 

elvégezte, és úgy tervezi, hogy a ráfordítások 35 %-át igyekszik megkérni a feladatot átadó 

településektől. Pápa esetében ez évi 50 millió forint hozzájárulást jelentene. Álláspontjuk 

szerint abban az esetben, ha az intézményeknél a tárgyalások eredményeként kialakuló 

átszervezéssel ez az összeg megtakarítható lenne a működési körben, azzal ki tudnák váltani a 

hozzájárulás pénzbeni megfizetésének kötelezettségét. Látnak lehetőséget megtakarításokra, 

és a tárgyalások során ilyen irányban igyekeznek befolyásolni a megállapodást. 

Példaként említi, hogy a megyének átadott kollégiumi kapacitás túlságosan sok, alacsony 

kihasználtsággal működik az Acsády és a Bocsor Kollégium is, és nem várható az igények 

jelentős növekedése. Látnak arra lehetőséget, hogy a megyei fenntartásban lévő iskolában 

tanuló diákokat a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola kollégiumában helyezzék el, illetve az 

Arany János Tehetségkutató Programban résztvevőket egy kollégiumban helyezzék el. Ezzel 

jelentős megtakarítás érthető el.  

Megemlíti, a Petőfi Sándor Gimnázium a hat osztályos gimnáziumi képzést két egymást 

követő évben nem tudta elindítani a jelentkezők alacsony száma miatt, azonban a két 

tannyelvű oktatás sikeresen tudott a helyébe lépni, és úgy látszik, hogy ez a profilváltás 

hosszabb távon garantálja az iskola számára a biztonságos működést. 

Úgy látja, hogy a városban működő három gimnázium hosszabb távon túlságosan soknak 

bizonyul, és ezek közül a Református Kollégium Gimnáziuma beiskolázási stratégiájára 

semmilyen befolyást nem tud a város vagy a megye gyakorolni. Véleménye szerint megfelelő 

ösztönzőkkel abba az irányba kellene befolyásolni az oktatás irányát, hogy a nem kifejezetten 

jól tanuló diákok a gimnázium helyett inkább egy magas színvonalú, a munkaerőpiacon 

várhatóan keresett szakmát adó szakképzést válasszanak. Győrben már kialakítottak egy 

szakképzésben való részvételt ösztönző rendszert, erről tárgyaltak már Borkai Zsolt 

polgármesterrel. 

 

A zeneiskolai képzés normatív finanszírozása nem fedezi a költségek jelentős részét, ezért a 

tanulóknak tandíjat is kell fizetniük, az iskola valószínűleg nem tud majd eltekinteni a 

tandíjak emelésétől. 

 

A kérdésre válaszolva elmondja továbbá, hogy a tárgyalások végeztével tájékoztatni fogja a 

Képviselőtestületet az elért eredményekről, és felhatalmazást fog kérni a kialakult 

megállapodás aláírására.  
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Megjegyzi, az átadandó ingatlanok listája elkülönült mellékletét képezi a megállapodásnak. 

Előzetes egyeztetést kellene folytatni az átadandó ingatlanokról, mivel lehet olyan épület, 

amire a megyei önkormányzatnak nincs szüksége a feladat ellátásához, és azt a város jobban 

tudná hasznosítani. Ez a gazdasági program ismertetése után már valamilyen szinten láthatóvá 

válik. 

 

Elmondja még, hogy ez az egyik legfontosabb döntése ebben a félévben a 

képviselőtestületnek, valamint hangsúlyozza, hogy nem szándékoznak minden önként vállalt 

feladat ellátását átadni a megyei közgyűlésnek mivel a városi léthez és a városi identitás-

tudathoz elengedhetetlen, hogy olyan feladatokat is ellásson a város, melyeket önként vállalt 

magára, és a továbbiakban is finanszírozhatónak tartanak. E feladatok az egészségügy és a 

szociális gondozás területén jelentkeznek, illetve részben az oktatásban is, hiszen a Pápai 

Gazdasági Szakképző Iskola továbbra is városi fenntartásban marad. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozza: 

35/2011. (III.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 115. § (5) 

bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

tv. 88. § (9) bekezdésében foglaltak alapján értesíti Veszprém 

Megye Önkormányzatát, hogy a Veszprém Megyei 

Önkormányzat fenntartásában működő: 

  

- Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

- Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény,  

- Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium,  

- Petőfi Sándor Gimnázium,  

- Veszprém Megyei Egységes Pedagógia Szakszolgálat, 

Nevelési Tanácsadó Pápa,  

- Türr István Gimnázium és Kollégium 

fenntartói jogát nem kívánja visszavenni. Az intézmények 

által biztosított kötelező megyei feladatok ellátását a 2010-

2014 közötti önkormányzati ciklusban nem vállalja.  

 

Fentiek alapján a Képviselőtestület felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat és kössön 

megállapodást a fenti intézmények - 2011. július 1-től - megyei 

önkormányzati fenntartásban történő működtetésére 

vonatkozóan.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Rádi Róbert művelődési osztályvezető 
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12. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei külkapcsolatainak 2010. évi 

alakulásáról és a 2011. évre tervezett programokról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elismerését fejezi ki, mert úgy látja, hogy a partnervárosi kapcsolatok a sport, az oktatás, az 

egészségügy és a kultúra területén minden lehetőséget kihasználva, nagyon jól működnek. 

Jónak tartja, hogy nem csupán protokolláris kapcsolatok vannak, hanem iskolai  és egyéb 

ismeretségek, együttműködések is kialakultak. 

Megkérdezi, hogy a munkahelyteremtés érdekében nem lehetne-e jobban kihasználni a 

partnervárosi kapcsolatokat, amire korábban a Pápai Ipartestület részéről már volt 

kezdeményezés. Fontosnak tartaná a vállalkozói és kereskedelmi együttműködések 

kialakítására való törekvést.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A fejlődés tekintetében Leinefelde jó példa lehet a számunkra, ahol korábban nagy volt a 

munkanélküliség és az elvándorlás, a munkahelyek távol voltak. Mostanra elérte azt, hogy 

fejlettsége nem különbözik a többi német kisvárosétól, azonban tudni kell, hogy az 

önkormányzatnak nem lesznek olyan forrásai, mint amihez Leinefelde hozzájutott a német 

kapcsolatok keretében. 

Együttműködésre azonban mégis van lehetőség, például Kovászna városával, a későbbiekben 

ez gazdasági együttműködés is lehet, jelenleg pedig azt kellene kihasználni a szakképzés 

területén, hogy Kovásznában még fellelhető pl. a faiparos mesterek manuális tudása, azonban 

a szakiskolák felszereltsége messze elmarad a pápai szinttől, és a közös munkát a nyelvi 

problémák sem nehezítik, mint pl. a német nyelvterületen. Hasonló kapcsolatokra van már 

példa.  

Kifejti, az is nehezíti a kereskedést városi szinten, hogy Pápán nincs olyan vállalat, amelyik 

nagy német piacra törhetne be, egy városba pedig a nagy távolság miatt nem kifizetődő a 

szállítás. Ugyanez igaz fordítva is.  

A kapcsolatépítéshez szükséges egy olyan installáció, stand, aminek kialakítása folyamatban 

van, és ami alapján az érdeklődő pontos képet kaphat a város történelméről, műemlékeiről, 

gazdasági potenciáljáról, turisztikai lehetőségeiről, lakosságáról. A bemutatkozásra több 

lehetőség is nyílik, különböző városokban. 

Érti Pingiczer Sándor képviselő felvetését, és egyetért az abban megfogalmazott 

törekvésekkel. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Megerősíti a polgármester által elmondottakat abból a szempontból, hogy a nyelvi nehézségek 

hátráltathatják az iskolai kapcsolatok bővítését. Példaként említi, hogy uniós támogatással 

évek óta lehetősége van a Pápai Gazdasági Szakképző Iskolának diákokat szakmai 

gyakorlatra külföldre küldeni, akik az első két héten alig mernek megszólalni, később 

azonban jól beszélnek pl. németül. 

Elmondja, januárban delegáció járt Kovásznáról az iskolában, és megállapodtak a 

vendéglátással kapcsolatos szakmák oktatása során történő együttműködésről. Emellett a 

vendéglátási szakképzésben résztvevők számára 10 hónapos külföldi szakmai gyakorlatot is 

fel tudnak ajánlani, amit a pápai tanulók nem használnak ki teljes mértékben. 
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Véleménye szerint a továbbiakban is támogatni kell az iskolák partnervárosi kapcsolatainak 

bővítését. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megjegyzi, a delegációknak beszámolási kötelezettségük van, így a kapcsolatfelvételeket a 

Képviselőtestület is nyomon tudja követni. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

36/2011. (III.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

külkapcsolatokról szóló 2010. évi tájékoztatót elfogadja, és a 

már kialakult, hagyományos nemzetközi programok 2011-ben 

történő megrendezéséhez hozzájárul, a rendezvényekkel 

kapcsolatos kiadások fedezetét a költségvetésben biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Jelentés a képviselőtestület ülésein hozott lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

37/2011. (III.17.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

6,10,14,15,16, 22/2011. (II.25.) határozatok végrehajtására 

adott jelentést elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

9/2011. (II.25.) határozat végrehajtására adott jelentést 

elfogadja, ezzel egyidejűleg a határozatot akként módosítja, 

hogy a Kft. elnevezése: Pápai Platán Városmarketing és 

Turisztikai Nonprofit Kft. (rövid nevén: Pápai Platán 

Nonprofit Kft.).  

Egyebekben a Képviselőtestület határozata változatlan. 
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Utasítja a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakkal 

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

13. Vegyes ügyek 

 

a) Hozzájárulás dr. Áldozó Tamás polgármesternek az Észak-Balatoni 

Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Veszprém 

Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság felügyelő bizottságában való tagságához 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester az ülés vezetését átadja Unger Tamás alpolgármesternek. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel nem vesz részt a szavazásban. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

38/2011. (III.17.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § 

(2) bekezdés bb) pontja alapján hozzájárul dr. Áldozó 

Tamás polgármesternek az Észak-Balatoni Hulladék-

gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő 

bizottságában való tagságához. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § 

(2) bekezdés bb) pontja alapján hozzájárul dr. Áldozó 

Tamás polgármesternek a Veszprém Megyei Csolnoky 

Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság felügyelő bizottságában való tagságához. 

 

A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a 

gazdasági társaságok vezető tisztségviselőjét tájékoztassa.  

 

Határidő: azonnal 

 Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester az ülés vezetését visszaveszi. 
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b)  HPV oltással kapcsolatos döntés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Hozzászólását felolvasva elmondja, az utóbbi időben egyre nagyobb figyelem irányul az 

egészségre és a betegségek prevenciójára. Anyagi forrásai függvényében Pápa Város 

Önkormányzata is gondoskodik az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek és 

ifjúságvédelmi feladatokról, az egészséges életmódra nevelés közösségi feltételeinek 

elősegítéséről. A mai napon egy olyan napirend tárgyalására kerül sor, ami lehetővé teszi, 

hogy direkt módon, egy újabb lehetőség megragadásával hangsúlyt fektessenek az egészség 

megőrzésére. Büszke arra, hogy az őszi választási kampány során Grőber Attila képviselő és ő 

maga elsőként vetették fel, hogy Pápa város indítson HPV megelőzési programot. A város 

képviselőjeként és nőként is köszönetét fejezi ki, amiért a program máris megvalósulhat. 

Folytatja, a HPV fertőzés áldozataként évente 1200 frissen fertőzött nő kerül ellátásra 

Magyarországon, közülük 500-an életüket is vesztik. Hetente átlagosan 8 fiatal, illetve 

középkorú nő hal meg méhnyak rákban, ami az Európai átlag háromszorosa. Az aktív 

szexuális életet élő nők 80 %-a élete során legalább egyszer megfertőződik HPV vírussal. 

Hozzáfűzi, 2006. óta adott a lehetőség, hogy egy háromkomponensű védőoltást 

alkalmazzanak a HPV okozta fertőzés megelőzésére. A védőoltás - HPV státusztól 

függetlenül - minden fiatal, illetve középkorú nőnek, sőt még a férfiaknak is ajánlott. A 

védőoltás mellett az orvos-szakmai szempontokon kívül költséghatékonysági szempontok is 

dominálnak. Magyarországon évente 4 milliárd forintot fordítanak a méhnyak rák terápiájára, 

a teljes HPV teher az utánkövetéssel együtt csaknem 8 milliárd forintos tételt tesz ki. 

Elmondja, az előterjesztés elfogadásával a Pápán bejelentett lakóhellyel rendelkező 13 éves 

lány gyermekek kapnak lehetőséget arra, hogy kedvezményesen, előzetes tájékoztatás szerint 

körülbelül 18. 000,- Ft-ért igénybe vehessék az oltóanyagot, a fennmaradó két oltás összegét 

pedig az önkormányzat finanszírozza, de a kiemelt korosztályon túl a városban élő összes 

igénylő kedvezményes áron vásárolhatja meg a kijelölt patikákban az oltóanyagot. 

Hangsúlyozza, ez az érintett városlakók szempontjából kiváló lehetőség, mivel a kedvezmény 

nélküli védőoltás olyan terhet jelentene a legtöbb szülőnek, amit nem tudna önerőből vállalni. 

Pápa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésében 2.500.000,- Ft került elkülönítésre 

a HPV megelőzési programra. Elmondja, a népességi nyilvántartás szerint 155 fő 13 éves 

korú lány él Pápán, akik közül, ha valamennyien igénybe veszik az oltást, pótelőirányzatra is 

szükség lesz. Megjegyzi, a felmérések szerint más településeken körülbelül 50%-os volt az 

igénybevétel. Kérdésként veti fel, hogy mi történik azokkal, akik az egy oltás árát sem tudják 

kigazdálkodni. Elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén javasolta, hogy a 

pénzbeli és természetbeli gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

tartalmát terjesszék ki a védőoltás esetére is. A hivatal jelenlévő képviselőjétől azt az ígéretet 

kapta, hogy az önkormányzat a védőoltás esetében is pozitívan fogja segíteni a hátrányos 

helyzetben lévő, önhibájukon kívül rendkívüli élethelyzetbe került családokat. Reményét 

fejezi ki, hogy az egyedi elbírálások alapján egyetlen érintett gyermek sem fog elesni az oltási 

lehetőségtől. Lehetőséget lát abban is, hogy a program támogatása iránti elkötelezettség 

reményében pápai vállalatokat, cégeket, mint szponzorokat keressenek meg. Példaként említi 

Zalaegerszeg esetét, ahol egy neves vállalat bekapcsolódott a HPV program szponzorálásába. 

Fontosnak tartja folyamatosan kommunikálni a lakosság felé hogy az oltást követően is 

elengedhetetlen a rendszeres citológiai szűrővizsgálat, hiszen a védőoltás és a szűrés 
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együttesen biztosítja a leghatékonyabb védelmet a méhnyak rák ellen. Hozzáteszi, az emberi 

élet, valamint az emberi élet védelme mindennél többet ér. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Véleménye szerint 13 évesen önhibájából senki nem kerülhet hátrányos helyzetbe. 

Meggyőződése, ha valaki hátrányos helyzetbe kerül, az a szülők felelőssége. Elmondja, a 

szülők felelősségének a közösség által történő átvállalására van megfelelő jogszabályi háttér, 

bár annak tartalma jelenleg még nem terjed ki arra, hogy a HPV oltást a szülő helyett teljes 

egészében a közösség fizesse ki. Véleménye szerint a szülő ebben az ügyben nem lehet 

teljesen felelőtlen, még akkor sem, ha önhibáján kívül került hátrányos helyzetbe. Örvend 

annak, hogy részben szocialista, részben JOBBIK-os programot valósítanak meg a napirendi 

javaslat elfogadásával. 

Megjegyzi, ha 2011. évben az igényelt oltások költsége meghaladja a 2.500.000,- Ft-ot, a 

költségvetési pótelőirányzat tárgyalásánál a hiányzó összeget biztosítani fogják. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

39/2011. (III.17.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – 

egészségügyi prevenciós tevékenység keretében – 2011. 

évben a Pápán lakóhellyel rendelkező, a tárgyévben 13. 

életévét betöltő azon lányok méhnyakrák és nemi szervi 

szemölcsök elleni négykomponensű védőoltását támogatja 

az oltássorozat második és harmadik oltásai bekerülési 

költségeinek átvállalásával, akiknek a törvényes képviselője 

a védőoltás beadásához írásban hozzájárul és az első 

védőoltás költségének befizetését a megadott határidőig 

igazolja.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita szociális és egészségügyi 

osztályvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza Polgármestert, hogy a program végrehajtása 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita szociális és egészségügyi 

osztályvezető 
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c) Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő egyszerűsített 

többletkapacitás-befogadás iránt benyújtandó pályázatának támogatása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Kéri a képviselőtársait a többletkapacitás befogadásával kapcsolatos előterjesztés 

támogatására. Hozzáteszi, eddig is végeztek az előterjesztésben szereplő emlő- és 

bélműtéteket, a pályázat elfogadásával azonban elérhetik, hogy ezen műtétek költségeit 

nagyobb részben finanszírozzák. Az intézmény ezt a lehetőséget szeretné felelősségteljes 

módon kihasználni, ami által javítani tudná a betegek egészségi állapotát, életminőségét. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta. 

 

40/2011. (III.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a 

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 

egyszerűsített többletkapacitás-befogadás iránt - a 

többletkapacitás-befogadási bizottsághoz - benyújtandó 

pályázatát az alábbi beavatkozások és a tételes elszámolás alá 

eső egyszer használatos eszköz finanszírozásba történő 

befogadására: 

 

 491C Teljes emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt 

 492E Szubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganat 

miatt 

 492F Szubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganat 

miatt őrszem nyirokcsomó eltávolításával 

 493O Emlőműtétek nem malignus daganatok miatt 

 01351 OENO kódszámú mély-rectum és nyelőcső műtétek 

során használt anastomosis-varrógépek és tárak. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Dr. Vörös Ibolya főigazgató 
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d) Takácsi Község Önkormányzata közoktatási feladatai ellátására megállapodás 

kötése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

Az előterjesztésben szereplő összeg azt a mértéket jelzi, amit a normatívához a település 

gyermekenként hozzátesz. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

41/2011. (III.17.) határozat 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (4) 

bekezdésében foglaltak alapján biztosítja Takácsi Község 

Önkormányzata közoktatási feladatainak ellátását.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - az 

előterjesztésben foglaltak figyelembe vételével – az érintett 

településsel kössön megállapodást a közoktatási feladat 

átvállalására. 

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Javasolja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bek. b.) pontja 

alapján a 36., 37. és 38. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül zárt ülést rendel el. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntését. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 15,30 órakor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

  Dr. Áldozó Tamás     Kanozsainé dr. Pék Mária  

      polgármester         jegyző 




