
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

 

Szám: 1/ 1 – 47/2011. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 14-i ülésén, a 

Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Unger Tamás alpolgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

Dr. Péntek Árpád, Bocskay László, Császár Endre, Máté István, Venczel 

Csaba, dr. Hermann István, Zsegraics Gyula, Erőss Bulcsú, Szirbek Rita, 

Pingiczer Sándor képviselők, 12 fő. 

  

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Molnár István műszaki osztályvezető 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető 

Szekeresné Markolt Zita adócsoport vezető 

Borisz Terézia belső ellenőr 

Borsodiné Kisfaludy Katalin könyvvizsgáló 

Dr. Maros Mihály, a Pápa Városi Bíróság elnöke 

bírósági ülökjelöltek a jelenléti ív szerint 

Városi TV munkatársai 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa 

 a Napló c. újság munkatársa 

 önkormányzati intézmények vezetői a jelenléti ív szerint 

 Holdosiné Bánhegyi Ildikó, a Pápa Városi Cigány kisebbségi Önkormányzat 

elnöke 

Benkő Krisztina köztisztviselő 

  Bognárné Som Andrea, Balláné Pákai Csilla jegyzőkönyvvezetők. 

 

Távolmaradását bejelentette: Grőber Attila képviselő. 

A testület ülésére később érkezett: dr. Vörös Ibolya képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 12 fő képviselő jelen van.  

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról azzal a kiegészítéssel, 

hogy a 67. sorszámú előterjesztést a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület. 
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

46/2011. (IV.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. április 

14-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1) Személyi ügy  

Pápai Városi Bíróságra bírósági ülnökök választása (zárt 

ülés) 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2) I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése 

végrehajtásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

              Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

II. A 2010. évi ellenőrzések tapasztalatai 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

         Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

3) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló           

3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

4) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

5) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a méhnyakrák és a 

nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás támogatásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita szociális és egészségügyi 

osztályvezető 

 

6) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a települési 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

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

rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Molnár István műszaki osztályvezető 
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7) Tájékoztató a Pápai Hús 1913 Kft. tevékenységéről 

Előadó: Politzer József ügyvezető 

 

8) Tájékoztató a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központja Pápai Kirendeltségének tevékenységéről 

Előadó: Bocskay Gyöngyi kirendeltség-vezető 

 

9) Pápa Város Önkormányzata gazdasági programja 2011-

2014.  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

10) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

11) Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról 

Előadó: Szappan Csaba r. ezredes mb. kapitányság-vezető 

 

12) Beszámoló a Pápa Városi Polgárőrség tevékenységéről 

Előadó: Bitai Sándor elnök 

 

13) Beszámoló Pápa Város Önkormányzata Közterület-

felügyeletének tevékenységéről 

Előadó: Radó István közterület-felügyelet vezetője 

 

14) Vegyes ügyek 

 

 

A testület ülésére megérkezett dr. Vörös Ibolya, jelen van 13 fő képviselő. 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

alapján a 39. előterjesztés tárgyalására zárt ülésen kerül sor. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül zárt ülést rendel el. 

 

A zárt ülést követően a Képviselőtestület 8,20 órakor nyilvános ülésen folytatja munkáját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A nyilvános ülésen tájékoztatja a jelenlévőket a zárt ülésen hozott döntésekről, továbbá 

gratulál az ülnököknek a megválasztásukhoz. 
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Dr. Maros Mihály elnök 

Gratulál az ülnököknek a megválasztásukhoz, sok sikert kíván eredményes működésükhöz, 

nehéz ítélkezési munkájukhoz. Tájékoztatja az ülnököket, hogy az eskütételre és az oktatásra 

a bíróságon kerül majd sor. 

 

 

2) I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2010. évi 

költségvetése végrehajtásáról 
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

             Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a jelenléti ív 

szerint, valamint Borsodiné Kisfaludy Katalin könyvvizsgáló, Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna 

költségvetési csoportvezető és Szekeresné Markolt Zita adócsoport vezető. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Humánerőforrás Bizottság, az Egészségügyi és Szociális Bizottság, 

valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, hogy a Képviselőtestület által jóváhagyott 

előirányzatok az előterjesztésben foglaltak szerint biztosították az intézményi működést, 

illetve a fejlesztési célú feladatok végrehajtását. Az önkormányzat egyszerűsített mérleg 

adatait áttekintve megállapítható, hogy a befektetett eszközök állománya 2009. év végéről 

2010. év végére 1.174.744,- Ft-tal, az önkormányzat saját tőkéje pedig 670.999,- Ft-tal 

emelkedett. Köszönetet mond az intézményvezetőknek és gazdasági társaságok vezetőinek a 

2010. évi költségvetés végrehajtása területén végzett munkájukért. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

88/2011. (IV.14.) határozat 

1.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített 

beszámolóját a 10. sz. melléklet szerint jóváhagyja, a 

könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi. 
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2.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010. 

évi pénzmaradványt, vállalkozási maradvány felhasználását 

a 9, 9/a, 9/b, 9/c. sz. mellékletek szerint elfogadja, utasítja a 

polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet 

módosítását a pót-előirányzati kérelmekkel együtt terjessze 

a Képviselőtestület elé jóváhagyásra. 

 

Határidő: 2011. július 10.  

Felelős:     Dr. Áldozó Tamás polgármester 

       Menyhárt László osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

 

7/2010. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtásáról 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 

 

 

       II. A 2010. évi ellenőrzések tapasztalatai 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az érintett intézmények vezetői, valamint Borisz Terézia 

belső ellenőr. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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89/2011. (IV.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010. évi 

ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi 

költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás 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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.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 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezetben elírás történt, a rendelet-tervezet 8.§ (5) bekezdésében 

a „(6) bekezdés” szövegrész „(7) bekezdés” szövegrész elnevezésre, ugyanezen § (7) 

bekezdését követő (5) bekezdés számozása (8)-ra módosul. A 17.§ (1), (2) bekezdései után 

következő (8), (9), (10) számú bekezdések helyére (3), (4) és (5) számú bekezdések kerülnek. 

A 23.§ (5) és (6) bekezdésének számozása (4) és (5) bekezdésre módosul. A 38.§ (4) 

bekezdése kétszer szerepel, utóbbi számozása (5) bekezdésre módosul. A 46.§ (2) 
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bekezdésében a „(3)-(7) bekezdésben” szövegrész „(3)-(6) bekezdésben” szövegrészre 

módosul. A 47.§ (2) bekezdés e) pontjában a „ba” felsorolás „ea” felsorolásra, az f) pontjában 

az ea) és eb) felsorolás fa) és fb) felsorolásra módosul. 

A rendelet-tervezet 50. § (1) bekezdésében a 28. és 30. pont kivétele szükséges arra 

tekintettel, hogy a 11/2010. (V.6.) rendelet és a 18/2010. (VIII.19.) rendelet hatályon kívül 

helyezése már szerepel az 50. § (1) bekezdés 27. és 29. pontjában.  

Szükséges továbbá a 31/2005. (X.20.) és 12/2006. (VII.6.) rendelet hatályon kívül helyezése, 

erre tekintettel az 50. § (1) bekezdés az alábbiakkal egészül ki: 

„19. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 31/2005. (X.20.) önkormányzati 

rendelete Pápa Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/1995. 

(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

22. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2006. (VII.6.) önkormányzati 

rendelete Pápa Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/1995. 

(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.” 

A számozás ennek megfelelően módosul. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei a rendelet-tervezet 47. § (2) 

bekezdésében szerepelnek. Megkérdezi, hogy a Művelődési Osztály alakul-e át Polgármesteri 

Kabinetté, vagy az osztály máshová kerül besorolásra. 

A rendelet-tervezetben foglaltak szerint a bizottságok ülésére szóló meghívót az ülés napját 

megelőzően legalább 3 nappal korábban kell megküldeni. Megkérdezi, jól értelmezi-e, hogy 

az anyagok pénteki postázását követően legkorábban kedden tarthatnak ezentúl bizottsági 

üléseket. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Válaszában elmondja, hogy a rendelet-tervezetben meghatározott határidő betartása a 

bizottságok üléseire történő felkészülést szolgálja. Hozzáteszi, a bizottságok nemcsak a 

testület üléséhez kötődően üléseznek, hanem pl. különböző hatósági ügyek, támogatások 

elbírálásakor is. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a rendelet-tervezet 3. számú mellékletében egy összefoglaló táblázat mutatja be a 

Hivatal szervezeti tagozódását. A Műszaki Osztály Városfejlesztési Osztályra, a Művelődési 

Osztály elnevezés pedig Polgármesteri Kabinetre módosul. A módosítást az indokolta, hogy a 

szervezeti struktúrában is szeretnék elkülöníteni a polgármesterhez, illetve a jegyzőhöz 

tartozó hatásköröket. Megjegyzi, a Művelődési Osztály feladatainak túlnyomó része a 

gyakorlatban eddig is a polgármester hatáskörébe tartozott. Hozzáteszi, az államigazgatás 

átalakítása is ebbe az irányba mutat. 2013-tól térségi igazgatási központok felállítását 

tervezik, és a városházákon, a hivatalvezető  rendszerben való megjelenése is tovább erősíti 

majd ezt a folyamatot. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

A testületi ülések nyilvánosságával kapcsolatban elmondja, hogy a rendelet-tervezet 23.§ (4) 

bekezdése szerint a jegyzőkönyvek egy példányát a Jókai Mór Városi Könyvtárban kell 

elhelyezni, továbbá nyilvánosságra kell hozni azokat az önkormányzat honlapján is, 

ismételten javasolja, hogy a testületi és bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyveket az 

önkormányzat főmenüben, az előterjesztések és a rendeletek menüpont közé helyezzék el. 

Kéri, amennyiben nincs különleges oka annak, hogy a jegyzőkönyveket elrejtsék – amit nem 

feltételez – tegyék be azokat az általa javasolt helyre. Megjegyzi, az egyszerű pápai érdeklődő 

a fenti adatokhoz a közérdekű adatok II/8. pontja alatt csak egészen véletlenül juthat el. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Válaszában elmondja, senki nem rejt el semmit, az internet világában kevésbé jártas emberek 

számára korszerű keresőprogramok könnyítik meg a kívánt adatok elérését. Véleménye 

szerint a www.papa.hu honlap jelenlegi struktúrája nemcsak ebből a szempontból nehézkes és 

áttekinthetetlen, az egész honlap struktúráját át kell majd alakítani. A honlap jelenlegi 

szerkezete akkor alakult ki, amikor a városházákkal szemben a nyilvánosság szempontjából 

még sokkal mérsékeltebb követelményeket fogalmaztak meg a jogszabályok. Bízik abban, 

hogy a jövő év folyamán komoly előrelépést tudnak tenni a honlap arculatával kapcsolatban, 

amely így összhangba kerül a városarculathoz kapcsolódó változtatásokkal. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Elmondja, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabály szerint a jegyzőkönyveket a 

jelenleg található helyükön kell közzétenni. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Módosító indítványt tesz arra vonatkozóan, hogy a rendelet-tervezet 28. § (1) bekezdésében a 

napirend előtti felszólalásra meghatározott 2 perc időtartamot 3 percre módosítsák. 

Indítványát azzal indokolja, hogy a képviselők napirend előtti felszólalásaikban az esetek 

túlnyomó többségében fajsúlyos dolgokat tárnak a képviselőtestület elé. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Nem ért egyet a jegyző asszony válaszával, mivel véleménye szerint a törvényi előírásokon 

kívül a pápai emberek igényeinek is meg kell felelni. Nem látja, hogy mi akadálya lehet az 

általa javasolt megjelenítés megvalósításának. A jegyzőkönyvek valóban megtalálhatóak a 

honlapon, de egy kevésbé rutinos számítógép-kezelő ember nehezen éri el azokat. Megjegyzi, 

némely városban a testületi üléseket a helyi televízió élő adásban közvetíti, természetesen 

ennek szükségességével kapcsolatban neki is vannak fenntartásai. Véleménye szerint a 

jegyzőkönyvek általa javasolt helyen történő elérése technikailag nem okozna akkora 

változást a honlap szerkezetében. Elmondja, többen is kérdezték már tőle a jegyzőkönyvek 

elérésének módját. Véleményét továbbra is fenntartja, mivel az internet korszakában sokkal 

kényelmesebb otthon megnézni a jegyzőkönyveket, mint beülni a könyvtárba elolvasni 

azokat. Hozzáteszi, ha valóban nincsenek a jegyzőkönyvekben titokzatos dolgok, ami miatt 

ezeket el kellene dugni a honlapon, akkor ne tegyék. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Hangsúlyozza, senki nem dug el semmit, Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző a válaszában 

világosan kifejtette a jegyzőkönyvek honlapon történő elhelyezésének magyarázatát. 

Hozzáteszi, a linkmásolás lehetősége is segítségére van az érintetteknek, és tőle még senki 

nem érdeklődött ezen anyagok elérhetőségéről. Javasolja az érdeklődőknek, hogy vegyenek 

részt a testület ülésein, hiszen akkor még szerkesztetlen formában tudják meghallgatni a 

hozzászólásokat. 

 

Elmondja, a rendelet-tervezetbe, mindhárom Pápához csatolt település esetében beemelésre 

került a településrészi önkormányzat intézménye. A részönkormányzat a rendelet-tervezetben 

megjelölt eljárással jöhet létre. Ez fórumot kínál a településrészen élőknek, hogy a városi 

érdektől esetleg eltérő sajátos településrészi érdekeiket megfogalmazhassák. Megjegyzi, nagy 

várakozással tekintenek a részönkormányzatok működése elé. 

Elmondja továbbá, a hivatali struktúra valóban átalakul, de az eddigi munkán az átalakítás 

lényegében nem változtat, kizárólag a kor kihívásainak megfelelni akaró folyamatot 

http://www.papa.hu/
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szeretnének elindítani. A kialakítani kívánt struktúra a régi városháza épületének elkészülése 

után térben is megjelenik majd. 

Befogadja Szirbek Rita képviselő módosító indítványát, amely szerint a napirend előtti 

felszólalások időtartama 2 percről 3 percre módosul, így az eredeti előterjesztésnek 

tekintendő. Felhívja a figyelmet arra, hogy a napirend előtti hozzászólás lehetőségét a 

rendelet-tervezet 28. § (1) bekezdése szabályozza.  

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

9/2010. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 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 …/2011. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök 

elleni védőoltás támogatásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi Bizottság, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

10/2010. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás 

támogatásáról 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 …/2011. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Molnár István műszaki osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az alábbi 

módosításokkal: 

A rendelet 1.§-a a következő: 

„A települési szilárd hulladék környezetkímélő módon történő feldolgozása, ártalmatlanítása, 

a szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, hasznosításra történő átadása tekintetében üzembe 

helyezését követően az Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: ÉBH Kft.) 

üzemelésében lévő Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ végzi a szolgáltatást. 

Az ÉBH Kft. a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtését, előkezelését, hasznosításra történő 

átadását a szolgáltató bevonásával végzi.” 

 

A rendelet 3.§-a a következő: 

„(1) A (8) bekezdésben meghatározott szolgáltató feladata a környezetvédelmi előírások 

megtartása mellett – az önkormányzati rendeletben előírt módon – a települési szilárd 

hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása a települési hulladék átrakó 

állomásra, az átrakó állomás üzemeltetése, a Királyszentistváni Hulladékkezelési Központra 

üzembe helyezését követően való átszállítás és a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása.” 

 

A rendelet 6.§-a a következő: 

„(1) 1.2.) A települési szilárd hulladék elhelyezésének kizárólagos helye üzembe helyezését 

követően az Észak- Balatoni Hulladékkezelési Társulás tulajdonában lévő Királyszentistváni 

Hulladékkezelési Központ.” 

 

A rendelet 8.§-a a következő: 

„ (1) Ez a rendelet a - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2011. május 1-jén lép hatályba 

azzal, hogy rendelkezéseit a Királyszentistváni Hulladékkezelési Központ üzembe helyezését 

követően kell alkalmazni. 

(2) A rendelet 7. §-a a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.” 

 

Az előterjesztést az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra 

javasolja. 

 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy 2011. május 1-jéig a Királyszentistváni 

Hulladékkezelési Központban, valamint az egész hulladékkezelő rendszerben próbaüzem 

folyik. A próbaüzem során – annak természetéből fakadóan – olyan műszaki problémák 

állhatnak elő, amelyek a kivitelezőt további kivitelezési munkára kötelezhetik, viszont ebben 

az esetben május 1-jén nem feltétlenül tud megkezdődni a hulladékkezelési rendszer 

működése. Ez a városnak nem jelent hátrányt, hiszen a Közszolg Kft.-nek szerződése van az 

Avar Ajka Kft.-vel, akik egészen a Királyszentistváni Hulladékkezelési Központ üzembe 

helyezéséig biztosítják a Pápán és gyűjtőkörzetében keletkezett hulladék Ajkán történő 

gyűjtését. 
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Dr. Péntek Árpád képviselő 

Elmondja, a Királyszentistváni Hulladékkezelési Központ a működésbe lépését követően a 

kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló helyszín lesz. Megkérdezi, hogy hol lehet majd 

elhelyezni a Pápán és a Közszolg Kft. működési területén képződő építési törmeléket, illetve 

veszélyesnek minősülő hulladékot, és mi lesz ennek a kezelési módja?  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy az építési törmelék az ún. inert hulladékok közé 

tartozik, amelynek a gyűjtését és kezelését is a Királyszentistváni Hulladékkezelési Központ 

végzi. Az önkormányzat feladata egy olyan hely kijelölése, ahol összegyűjthetik az inert 

hulladékot és ahová bizonyos időközönként egy törő-zúzó gép érkezik a hulladék 

feldolgozása, porrá őrlése céljából. A porrá őrölt anyagot az építőipar újra felhasználja, 

megjegyzi, a felmart aszfalt esetében is ez történik.  

A rendelet következő módosításának időpontjáig a Közszolg Kft. minden pápai háztartásba 

eljuttat egy olyan kiadványt, ami pontos felvilágosítást nyújt a különböző típusú hulladékok 

szállítási helyéről. Elmondja, az építési hulladékot egyelőre a Téglagyári úton gyűjtik. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Megkérdezi, hogy feltétlenül szükséges-e szabálysértés esetén a törvényben meghatározott 

legmagasabb összegű bírság kiszabása. Célszerűnek tartaná, ha az első évben átmenetileg 

csak kisebb büntetési összegeket szabnának ki. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Véleménye szerint a notórius környezetszennyezés, a hulladéknak a környezetbe való 

kihordása olyan kirívó magatartás, ami miatt meg kell adni a helyi hatóságnak a lehetőséget 

arra, hogy akár a legmagasabb büntetési tétel kiszabásával is élhessen. Ismétlődő elkövetés, 

vagy folyamatosan tanúsított jogellenes magatartás esetén 50.000,- Ft-ig terjedő bírság 

szabható ki.  

 

Dr. Hermann István képviselő 

Hozzászólásában elmondja, hogy a Vak Bottyán utcáról megközelíthető tagút viszonylag 

mély árkába rendszeresen helyeznek el hűtőgépalkatrészeket, valamint oda nem tartozó 

elektronikai berendezések darabjait. Kisteherautóról, vagy egyéb járműről az árokba borítják 

a hulladékot, amivel a környezetszennyezésen túl a víz elfolyását is megakadályozzák. Ezt a 

területet a Városgondnokság évente kétszer tisztíttatja ki magas költségen. Megjegyzi, akit ott 

illegális hulladék-elhelyezésen kapnak, azt nem 50.000,- Ft-tal, hanem ennél lényegesen 

magasabb bírsággal kellene sújtani az okozott károk miatt. 

 

 Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tűrhetetlennek és felháborítónak tartja, hogy a Pápára „lomizás” címén hordott áru nagy része 

előbb vagy utóbb a környezetben végzi. A Közterület-felügyelet és a Rendőrség 

munkatársainak bevonásával minél több ilyen magatartást tanúsító polgárt hatóság elé kell 

állítani. 

 

Bocskay László képviselő 
Hozzáfűzi, aki részt vett már illegális hulladéklerakó eltávolításában, az nem tartaná magasnak a 
bírság összegét. Többször tapasztalta, hogy milyen dolgokat helyeznek el emberek illegálisan, például 
a Vajda Péter lakótelep mögötti területen.  
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Erőss Bulcsú képviselő 

A hozzászólásokra reagálva elmondja, hogy nem az állampolgárok kímélése volt javaslatának 

célja, kizárólag az okozott benne kételyeket, hogy a szabálysértéseket elkövetők meg tudják-e 

majd fizetni a kiszabott bírságot. Nyilvánvalóan mindenki tisztában van azzal, hogy melyik 

népcsoportra gondolt, megjegyzi, közöttük is vannak kivételek. Véleménye szerint, ha nem 

tudják behajtani a bírságot, teljesen mindegy, mekkora összeget szabnak ki a hatóságok. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Fentiekben elhangzottakhoz hozzáfűzi, a Magyarországon élő összes népcsoportra jellemző 

az illegális hulladéklerakás. Illegális hulladéklerakónak tekinti azt a nem cigányok lakta 

háztartást is, amely után nem fizetnek hulladékkezelési díjat, és a szemetet máshová – például 

egy lakótelepi konténerbe - hordják. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a jelenlegi álláspont 

szerint az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás további pályázatai 

vélhetően pozitív elbírálásban részesülnek, és reményük van arra, hogy a rekultivációra, 

illetve a gépbeszerzésre benyújtott társulási pályázat sikeres legyen. A rekultivációra 

benyújtott pályázat sikere esetén lehetővé válik a Téglagyári úton lévő telep végleges 

felszámolása, annak földréteggel történő letakarása, beültetése. Az önkormányzat felelőssége 

lesz a helyszínen a normális viszonyok helyreállítása és azok fenntartása. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

11/2011. (IV. 14.) 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 

 

 

 

8) Tájékoztató a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pápai 

Kirendeltségének tevékenységéről 

Előadó: Bocskay Gyöngyi kirendeltség-vezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bocskay Gyöngyi, a Fejér megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központja Pápai Kirendeltségének vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti Bocskay Gyöngyi kirendeltségvezetőt. 
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Szirbek Rita képviselő 

A foglalkoztatást szolgáló bértámogatásokkal kapcsolatban megkérdezi, hogy hány 

vállalkozás él ezzel a lehetőséggel és milyen tendenciát mutat a vállalkozások részéről ezen 

szolgáltatások igénybevétele? További kérdése, hogy a hátrányos helyzetűek közül a védett 

korúakat, az ötven év felettieket, vagy a pályakezdőket részesítik-e előnyben a munkáltatók? 

Megkérdezi, hogy vannak-e adatok a bejelentés nélkül, ún. feketén dolgozók számával 

kapcsolatban. További kérdése, hogy a munkanélküli központ által biztosított képzésekben 

részt vevők milyen százalékban tudnak elhelyezkedni a képzés befejezését követően. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Megkérdezi, hogy igaz-e a Napló című napilapban közölt adat, miszerint a megyében Pápán a 

legmagasabb a munkanélküliek száma. 

 

Bocskay Gyöngyi kirendeltség-vezető 

Elmondja, a bértámogatásban szereplő vállalkozások száma szerepel az előterjesztésben, egy 

vállalkozás általában 1 főre nyújt be bértámogatási kérelmet, ezért a táblázatban szereplő 

számok a vállalkozások számát is mutatják. A bértámogatások nyújtásánál öt szempontot 

vesznek figyelembe, ezért a hátrányos helyzetű munkavállalóknál azt nem mérlegelik, hogy 

pályakezdőről vagy tartós munkanélküliről van-e szó. Aki a feltételeknek megfelel és a 

pénzügyi keret is lehetővé teszi, mindenképpen megkapja a támogatást. Prioritást a 

többszörösen hátrányos helyzetű munkavállalók élveznek, például az 50 év feletti, 

szakképzetlen személyek. Elmondja, a bejelentés nélkül dolgozók száma gyakorlatilag 

lekövethetetlen, arra vonatkozóan becsült adatuk sincs. Hozzáteszi, a korábban alkalmi 

kiskönyvvel történő foglalkoztatás betekintést adott a munkaviszonyon kívüli 

foglalkoztatottak számára vonatkozóan. A munkáltatók az alkalmi kiskönyvvel történő 

foglalkoztatás megszűnése óta egyszerűsített foglakoztatás keretében biztosítanak alkalmi 

munkát, amelyek bejelentése nem a munkaügyi központok, hanem az Apeh felé történik. 

Elmondja, a munkanélkülieknek indított képzések során figyelembe veszik a helyi 

lehetőségeket és adottságokat és kikérik a kirendeltség véleményét is, hogy milyen 

munkaerőre van szükség.  Fontos, hogy olyan tanfolyamokon vegyenek részt az álláskeresők, 

amellyel a későbbiek folyamán el tudnak helyezkedni. A tanfolyamok elvégzése után a részt 

vevők több mint fele tud elhelyezkedni. A sajtóban valóban az jelent meg, hogy a megyében 

Pápa az éllovas a munkanélküliségben, ezt az információt azonban cáfolja, amelyet a márciusi 

adatokkal még inkább meg tud erősíteni. Pápa a 48 térséghez tartozó településsel együtt 

lényegesen hátrányosabb helyzetben van, mint önmagában egy város, amelyhez kizárólag öt-

hat további település tartozik. A márciusi adatok szerint Veszprémben 400 fővel magasabb az 

álláskeresők száma a pápai adatoknál, a februári adatok szerint pedig Pápa a második helyen 

szerepelt. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

2011-től új, aktív foglalkoztatási eszközök léptek be a rendszerbe, megkérdezi, hogy mik a 

tapasztalatok az önfoglalkoztatóvá, vállalkozóvá válás segítésével kapcsolatban.  

 

Venczel Csaba képviselő 

Megkérdezi, hogy a munkanélküliek száma hogyan oszlik meg Pápa városa és a térsége 

között. 
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Bocskay Gyöngyi kirendeltség-vezető 

A kérdésekre válaszolva elmondja, hogy 2011-től az előző évektől eltérő, más támogatási 

rendszerrel működik a foglalkoztatás. A közfoglalkoztatás feltételrendszerének 

megváltoztatásának köszönhetően a tavalyinál több személyt tudnak bevonni, továbbá 

lehetőség van a részmunkaidőben történő közfoglalkoztatásra is. A létszámok és a keretek 

adottak, amelyet maximálisan szeretnének kihasználni, ennek megvalósítása eddig sikerült. 

Újabb támogatásokat uniós forrásokból tudnak biztosítani. A májustól induló TÁMOP 112. 

projektnek köszönhetően 209 főt tudnak majd támogatni 55 %-ban bértámogatással, 45 %-ban 

pedig képzéssel próbálják meg az álláskeresőket visszajuttatni a munkaerőpiacra. A 

vállalkozóvá válást az elmúlt években is támogatták, azonban a gazdasági válság hatására 

visszaesés tapasztalható ezen a területen, és a kényszerből alakított vállalkozások többsége 

tönkrement. Beszámol róla, hogy jelenleg két pályázat van elbírálás alatt a 3 millió Ft-os 

kamatmentes, visszatérítendő támogatásra. Ezek mellett a 6 hónapig adható minimálbér 

összegével is segítik a kezdő vállalkozókat a vállalkozás nyereségessé válásáig. Bízik abban, 

hogy a városban több vállalkozás is él majd ezzel a lehetőséggel. Munkahelymegőrző 

támogatásra az elmúlt egy hónapban két cégtől is érkezett igény, az Elekthermax Rt.-nél 16 fő 

foglalkoztatását tudják biztosítani a támogatással hét hónapon keresztül. A munkanélküliek 

megoszlásának aránya a város és térsége között általában 40 és 60 %, a városokban kevesebb 

az álláskereső. 

 

Szirbek Rita képviselő 

A beszámolóban szerepel, hogy az új program minimum 30 nap munkaviszony 

megszerzéséhez köti a bérpótló juttatás folyósítását. Megkérdezi a kirendeltség-vezetőtől, 

hogy minden érintettnek lesz-e lehetősége elhelyezkedni legalább egy hónapra.  

 

Bocskay Gyöngyi kirendeltség-vezető 

Válaszában elmondja, az új közfoglalkoztatási program szerint a rövid időtartamú 

közfoglalkoztatásnál a bérpótló juttatáshoz való hozzájutás feltétele a legalább 30 napos 

munkaviszony. 2012-ben az érintett kizárólag úgy kaphat bérpótló juttatást, ha megszerzi a 30 

napos munkaviszonyt. Elmondja, hogy év elejétől kezdve végeznek felméréseket az érintettek 

számával kapcsolatban, és igyekeznek őket minél előbb munkába vonni. A 30 napos 

munkaviszonyt 4 órás foglalkoztatásban is meg lehet szerezni, a munkaidőkereteket össze 

lehet vonni. Elmondja, hogy 4 órás munkaidőre pályázni 2-4 havi időtartamra, 95 %-os 

támogatottság mellett lehet. Az előírt munkaviszonyt 8 órás foglalkoztatással is 

megszerezhetik az érintettek, minden második héten történő munkával. Véleménye szerint a 

bérpótló juttatásban részesülő személyek körében szemléletváltásra van szükség, mivel az 

előző évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy van olyan munkanélküli, aki 5-6 éve nem 

rendelkezik egyetlen nap munkaviszonnyal sem. Nekik a legfontosabb megtanulni, hogy 

munkába kell járni. Ezt anyagi motivációval próbálják meg elérni, hiszen ha a feltételeknek 

nem tesznek eleget, 2012-től nem részesülnek juttatásban. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, egy igényes, jól áttekinthető anyagot tarthatnak kezükben a képviselők, és egyetért 

a beszámolóban meghatározott fő célkitűzésekkel. A munka alapkövét a két irányú 

kapcsolattartás jelentheti, egyrészt a hatalmas mennyiségű álláskeresővel, másrészt pedig a 

befektetőkkel, a térségben lévő vállalkozásokkal. Ezt a két oldalt úgy kell összehangolni, 

hogy aki akar, valóban találhasson magának munkát. A beszámolóban szereplő számok is azt 

bizonyítják, hogy Pápán és térségében a legnagyobb társadalmi probléma továbbra is a 

munkanélküliség. Az álláskeresők száma Pápa és térségében 2011. 02.20-án 4330 fő volt, 

amelyből 2163 fő pápai lakóhelyű. Ajkához viszonyítva ezek a számok kétszer olyan 

magasak, Veszprém adataival pedig közel megegyeznek. Hozzáteszi, a pápai kirendeltség 
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munkatársai hozott számokból dolgoznak, és az önkormányzat gazdasági programjában is 

célként szerepel új munkahelyek megteremtése. 

A korábbi „Út a munkához” program helyére a Nemzeti Közmunkaprogram lépett, amely 

lehetővé teszi a rövidebb időtartamú, 4 órás foglalkoztatást is, 2-4 hónap időtartamra. 

Véleménye szerint ez nem preferálja a tartós elhelyezkedést, főleg nem a kisebb 

településeken. Az országban közel 350.000 rokkantnyugdíjas él, amelyből mintegy 150.000 

főt szeretnének visszairányítani a munkaerőpiacra. Az érintetteket a közmunkaprogram 

keretében foglalkoztathatják, vagy részmunkaidős állást vállalhatnának, amire a pápai 

térségben tudomása szerint nem sok esély van. Hozzáteszi, hogy 2009 óta egyedül a Move-

Alfa Zrt. marcaltői telepén tudták 40-45 fő megváltozott munkaképességű dolgozó 

foglalkoztatását biztosítani. Mivel az igények már most jóval meghaladják a lehetőségeket, 

véleménye szerint a munkaerőpiacra visszairányított rokkantnyugdíjasoknak elképesztően 

nehéz lesz munkát találni. Példaként említi, hogy dr. Hermann István képviselő segítségével 

egy, a nagykorúvá válása óta munkanélküli hölgynek sikerült a Városi Könyvtárban állást 

biztosítani, azonban rengeteg olyan ember lesz, akiknek nem tudnak majd munkát adni. Nem 

biztos, hogy a vállalkozók egy 10 éve lerokkantosított, a szakmájából és a munka világából is 

kiesett hegesztőt fognak választani egy teljes értékű dolgozóval szemben, hacsak olyan állami 

támogatást nem kap általa a cég, hogy ez megérje neki. 

Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter a Széll Kálmán Terv egyes részleteit kibontva 

bejelentette, hogy jövőre az álláskeresők az eddigi 9 hónap helyett csak 3 hónapig kaphatnak 

munkanélküli járadékot. A jogosultsági idő megharmadolását némiképpen ellensúlyozza, 

hogy megemelkedik az ellátás összege. A fenti intézkedések elvileg ösztönözhetik az 

embereket a gyorsabb álláskeresésre. A beszámolót és a kirendeltség munkáját jónak tartja és 

örül, hogy a működés tárgyi feltételei is rendben vannak. A munkanélküliek magas számára 

tekintettel jogosnak tartja a létszámigényeket, ezért kéri az önkormányzatot annak 

támogatására. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, régen arra is volt példa, hogy egy egész futball-csapatot lerokkantasítottak a 

munkanélküliség elkerülése végett. Ezen kívül a közelmúltban több olyan esetre is fény 

derült, ami büntetőjogi kategóriákat vetett fel a rokkantosítás területén. Véleménye szerint 

rokkantság esetén szükség, van felülvizsgálatokra, hiszen sokan a rokkantnyugdíjazás 

lehetőségét használták fel a munkanélküliség elkerülésére. Megjegyzi, a dolgozó emberek 

fizetéséből levont nyugdíjjárulék biztosítja az érintett személyek nyugdíját, ezért meg kell 

próbálni kiszűrni azokat az embereket, akik nem az egészségi állapotuk romlása miatt 

kerültek ebbe a körbe. Véleménye szerint a közmunkaprogram a rokkantnyugdíjasoknak is 

lehetőséget biztosít a munkába állásra. Példaként említi, hogy az édesanyja szövőgyári 

dolgozóként sokáig volt rokkantnyugdíjas, azonban a soron következő bizottsági vizsgálaton 

úgy ítélték meg, hogy nem éri el a rokkantosításhoz szükséges százalékot, így minden további 

nélkül visszament a munkaerőpiacra és dolgozott nyugdíjazási koráig.  

 

Unger Tamás alpolgármester 

Elmondja, a tájékoztató egy igényesen összeállított anyag. Meggyőződése, hogy a 

munkanélküliségi rátát az is nagy mértékben meghatározza, hogy a munkahelykínálat és 

kereslet milyen viszonyban van egymással. Országosan azt lehet tapasztalni, hogy a 

munkahelykeresők végzettsége, képzettsége, igénye sok esetben nem találkozik a munkáltatók 

által kínált lehetőségekkel. Példaként említi, hogy amikor az általa vezetett intézményben 

portás álláshely betöltésére kértek munkavállalót a munkaügyi központtól állami 

támogatással, az állásra jelentkezett 16 főből a legalkalmasabb azért nem fogadta el a 

felajánlott állást, mert állítása szerint egy ECDL tanfolyammal és a juttatásokkal együtt 
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sokkal jobban jár, mintha 8 órában portásként dolgozna. Hozzáteszi, ilyen jellegű 

hozzáállással többször lehet találkozni.  

Véleménye szerint a munkáltatóknak kellene jelentkezniük az igényeikkel a munkaügyi 

központok, vagy a képzést biztosítók felé. Elmondható, hogy a régiós rendszerben a 

munkaügyi központ feladata a képzések koordinálása, szervezése. Sajnos egy olyan polémia 

áll elő, hogy a munkaügyi központok kínálatában nem biztos, hogy a helyi, illetve régiós 

igényeket figyelembe vevő képzések szerepelnek. 

Példátlannak tartja azt az együttműködést, amely a Pápai Hús 1913 Kft. nyugdíjba menő 

szakembereinek az utánpótlását célozza meg. A kirendeltség-vezető asszony a cég vezetőivel 

együtt a régió képzési vezetőnek bevonásával próbált megoldást találni a problémára. 

Amennyiben valamely munkáltatói igény megjelenik a munkaügyi központnál, az megkeresi 

a szakképző intézményeket és a képzésre forrást különít el. Az ilyen típusú együttműködés az 

egyik módja annak, hogy a munkáltatói igények és a képzési lehetőségek találkozzanak 

egymással. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Egyetért Unger Tamás alpolgármester által elmondottakkal, valóban nehéz jól képzett 

szakmunkást találni egy adott feladatra. Tudomása szerint az állást keresők 37 %-a 

szakmunkás végzettséggel rendelkezik. Véleménye szerint érdemes lenne egy felmérést 

végezni a munkaadók körében, hogy a kiközvetített munkavállalók hány százalékát kellett 

elutasítani alkalmatlanság miatt. Személyesen tapasztalta, hogy egy gázszerelő szakmával 

rendelkező munkavállaló nem tudta elindítani a gázszünet miatt leállt kazánt. 

Úgy gondolja, a megváltozott munkaképességű emberek közül sokan vállalnának valamilyen 

munkát. A rokkantnyugdíjasok munkaképességei között óriási különbségek lehetnek, és 

szerinte meg lehet találni azokat a személyeket, akik alkalmasak a munkavégzésre. 

Megjegyzi, ő maga a Tarczy Lajos Általános Iskolában napi 7,5 órában tudott állást 

biztosítani egy megváltozott munkaképességű munkavállalónak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Egyetért a képviselőtársaival, akik a beszámolót egy, az elmúlt évek folyamatait bemutató, jól 

összeállított anyagnak tekintik. Természetesen a munkaerő-piaci folyamatoknak vannak 

további aspektusai is, ami nem tartozik a kirendeltség, illetve a Megyei Kormányhivatal 

feladatai közé.  

Elmondja, a beszámoló tényeket tartalmaz, érdemes azokat körüljárni, nem szabad azokat 

szépíteni, de őszinte csodálattal nézi azt a szocialista igyekezetet, ami a lehető legsötétebbre 

akarja festeni a pápai munkaerő-piaci folyamatokról szóló képet, továbbá azt az igyekezetet, 

aminek alájátszik a megyei napilap. A napilap elfelejtette, hogy vége van a választási 

kampánynak, amikor legutóbb mindenféle tényt figyelmen kívül hagyva számolt be arról, 

hogy a megyében Pápa a munkanélküliség éllovasa. Emlékezteti képviselőtársait, hogy 

Veszprémben mindig több volt a munkanélküliek száma, mint Pápán, továbbá nagyobb 

tömegű munkanélküliből elméletileg könnyebb kiválasztani azt a munkatársi gárdát, ami egy 

befektető számára szükséges. Ajka 10 %-kal kevesebb lakosságszámú város, mint Pápa, 

azonban Pápán lényegesen magasabb a roma kisebbség aránya – ahol a munkanélküliség 

aránya 95 %-os –, így nem biztos, hogy Pápa kedvezőtlenebb helyzetben van Ajkánál. A 

munkaképes korú és aktív lakosság számának összehasonlításával előfordulhat, hogy egészen 

más adatok jönnének ki. Az ajkai és pápai kistérségi adatot nem lehet összehasonlítani, mivel 

Ajkáról valamilyen oknál fogva szinte az összes kistérség dezertált más kistérségekbe. 

Elmondja, az 1991-től vezetett adatsorok beszédesek, és azt kell mondania, hogy ilyen 

borzalmas 8 év után lehet, hogy Pápa még nem is áll olyan rosszul. Szeretné emlékeztetni a 

jelenlévőket, hogy 2000. és 2002. között volt a munkanélküliség szempontjából a 

legkedvezőbb időszak a város elmúlt 20 éves történetében. Bízik abban, hogy néhány éven 
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belül hasonló eredményeket tudnak elérni. A megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatásával kapcsolatban elmondja, a város kifejezetten elvárja az intézményeitől, hogy 

lehetőségük függvényében alkalmazza őket. Minden intézményvezető számára világossá 

tették, milyen fontos ez a városnak, és bizonyos intézmények már eleget is tettek ezen 

kérésnek. Amennyiben a foglalkoztató a törvényben meghatározott létszámú megváltozott 

munkaképességű dolgozó nem foglalkoztat, a létszámból hiányzók után 964.800,- Ft/fő 

járulékot kell befizetni a központi költségvetésbe. Tehát ha valaki egy olyan hegesztőt 

alkalmaz, aki egyébként már nem képes a versenyszférában elvárható teljesítményre, ezt a 

versenyhátrányt az állami támogatás kompenzálja. Mindenkit arra biztat, éljen ezzel a 

lehetőséggel. Természetesen vannak olyan pápai gazdasági társaságok, akik tevékenységük 

jellegénél fogva nehezen tudnak ezen elvárásnak megfelelni, de a törekvés, a helyes irányba 

való elmozdulás megtörtént, talán mentalitásváltozásról is beszélhet. 

 

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

 

Bocskay László képviselő bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel nem vesz részt a 

szavazásban. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pápai Kirendeltségének 

tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

 

 

7) Tájékoztató a Pápai Hús 1913 Kft. tevékenységéről 

Előadó: Politzer József ügyvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Politzer József, a Pápai Hús 1913 Kt. ügyvezető igazgatója. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, az előterjesztés zárt ülés anyagát képezi, amennyiben olyan kérdés hangzik el, 

amelyre a válasz sértené a társaság gazdasági érdekeit, akkor zárt ülést rendel el. 

 

Politzer József ügyvezető igazgató 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, hogy a beszámolóban szereplő számok ellenére 

sikeres évet zártak. Év elején 300 ezer darab sertés feldolgozását tervezték, amit sikerült is 

megvalósítani. Elmondja, bérhizlalási tevékenységbe kezdtek, amiből az idei évben 50.000 

darab vágósertést várnak és aminek köszönhetően megközelítőleg 80-100 Pápa környéki 

családnak tudnak munkát biztosítani. Elmondás szerint ezen állatok a Pápai Hús 1913 Kft. 

tulajdonát képezik és a takarmányukat is ők biztosítják. Beszámol róla, hogy a Debrecen Hús 

Zrt. Nyugat-Magyarországon áron aluli termékek értékesítésével foglalkozott, majd a cég a 

nem gazdaságos értékesítés miatt bezárásra került. A cég által kínált termékek alacsony ára 

miatt a piacon lévő többi húsipari cég sem tud magasabb árakkal dolgozni, ami miatt nem 

lehet nyereséges ez a fajta gazdasági tevékenység. A szakmunkásképzéssel kapcsolatban 

elmondja, hogy a nyár folyamán nyugdíjba menő szakembereket az Önkormányzat és a Pápai 

Hús 1913 Kft. között a szakképzés támogatására kötött együttműködésnek köszönhetően 

pótolni tudják. Kijelenti, erre nagy szükség van, mivel a feladatokat jelenleg csak napi 10 órás 
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munkával tudják ellátni, a túlóra viszont többletkiadást jelent. További plusz kiadást jelent a 

gázolaj árának emelkedése, mivel a cég abból éves szinten 1,1-1,2 millió litert használ fel. Az 

elemzések szerint a fogyasztás 8-10 %-os csökkenése várható, ami a saját boltok forgalmában 

is meg fog majd jelenni. Indokoltnak látja a népszerűbb termékekre történő koncentrálást. 

Köszönetet mond azoknak az intézményeknek, akik a Pápai Hús 1913 Kft. által kibocsátott 

étkezési jegyek megvásárlásával is támogatják a Kft.-t, mivel ezzel valamilyen szinten az 

eladásaikat biztosítják. Elmondja, 2011-ben növelni szeretnék az integrációt, ellenkező 

esetben külföldi hús behozására kényszerülnek. A magyar és a külföldi sertéstartás közti 

alapvető különbség, hogy míg a magyar sertések gabonán, addig a környező fejlődő ország 

sertései ipari hulladékokon nevelkednek. Igaz, hogy a magyar sertés ára magasabb, de a fejlett 

országok piacai – Japán, Dél-Korea, Egyesült Államok – a gabonán tartott sertést keresik. 

Elmondja, hogy az első évben elért 11-12 %-os exporttevékenység az idén eléri a 34-35 %-ot, 

ami egyfajta stabilitást is biztosít a cégnek. Hozzáteszi, amennyiben a cég fele-fele arányban 

dolgozna magyar és német, vagy holland sertéshússal, akkor jobb eredményeket tudnának 

felmutatni, azonban ő a tisztességes játszma híve és úgy gondolja, hogy a külföldi piacok 

stabilizálódása a munkahelyek stabilizálódását is jelenti. 

Reményei szerint a 2011-es évre tervezett 33 %-os exportot kiegyensúlyozott, 8 órás 

munkaidőben szeretnék elérni, ezért is fontos a szakképzés elindulása.  Elmondja, tavaly 

büszkén számolt be egy 1 milliárd Ft-os beruházási terveiről, aminek megvalósítása sajnos 

jelenleg sem lehetséges, mivel a konkurens cégek minden évben– ahogyan az idén is - 

feljelentik a Kft.-t jogtalan állami támogatás igénybevétele miatt.  Ebből kifolyólag az elvileg 

február 1-jén kezdődő beruházások semmit nem haladtak előre. Kifejti, a Magyar Fejlesztési 

Bank egészen addig nem utal, amíg a cég be nem bizonyítja, hogy nem részesült állami 

támogatásban. Hozzáteszi, a BUBOR+3 %-os, 4,6 milliárd Ft összegű hitel törlesztése nagy 

terhet ró a vállalatra. A finanszírozást tovább nehezíti a Húsvét idejének egy hónappal való 

kitolódása is, mivel így a közel 1 milliárd Ft-os értékesítés egy hónap múlva fog realizálódni. 

A nehéz gazdasági helyzet ellenére bízik a pozitív eredményekben. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni a pozitív hangvétellel záródó kiegészítést. 

 

Császár Endre képviselő 

Megkérdezi, hogy a bérhízlaláson és a Dél-Koreai értékesítésen kívül mi indokolja a tervek 

növekedését az elmúlt évhez képest. Kérdése továbbá, hogy milyen hatással lesz a Kft. 

gazdálkodására a dollár és az euro jelenlegi szinten történő stabilizálódása. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Elmondja, az elmúlt évben döntött a testület a szakképzéssel kapcsolatos ösztöndíjrendszerről. 

Megkérdezi, hogy sikerül-e visszatartani a Kft. gerincét képező szakmunkásokat – akár 

bérfejlesztéssel – a külföldi munkalehetőségektől. 

 

Politzer József ügyvezető igazgató 

A kérdésekre válaszolva elmondja, a dollár és az euró jelenlegi árfolyama piac,- és 

szerződésmódosításokat is indokol. Valószínűnek tartja, hogy az amerikai piacon csökkenteni 

kell az értékesítéseket, azonban figyelni kell arra, hogy ne essenek ki arról a piacról. 

Elmondja, a bevételeket 200 Ft-os dollárral számították ki a jelenlegi 183 Ft-os dollár helyett. 

Szerencsére a dél-koreai és a japán piacokon is van kereslet a sonkára és a császárhúsra, így 

ezen termékek piacának átcsoportosításával kompenzálni tudják az árfolyam változásából 

adódó veszteséget. Megjegyzi, a külföldi kiszállítás és a fizetés között egy hónap telik el, és 

ez az árfolyamok mozgása miatt hatalmas rizikót jelent. További terhet rótt a cégre az év eleji 
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személyi jövedelemadó változások miatti bérkompenzáció, amelyet étkezési jegyben 

biztosítottak a dolgozók számára.  

Elmondja, a tavaly végzett 9 szakmunkásból 8 jelenleg is a Pápai Hús 1913 Kft. -nél 

dolgozik. A húsiparban a bérezést sok dolog befolyásolja, hiszen minden dolgozó egyéni 

normában dolgozik, az elvégzett munka alapján kapják a fizetésüket. Beszámol róla, hogy 

mostanában nem jellemző a szakmunkások külföldre távozása, inkább több, németországi 

tapasztalattal rendelkező szakmunkás jön vissza a céghez.  

 

Venczel Csaba képviselő 

Megkérdezi, a Fő tér átalakítását követően hogy alakult az ott működő húsbolt jövője, mik a 

terveik ezzel kapcsolatban, illetve javultak-e a nagyáruházakban való megjelenés feltételei. 

Kérdése továbbá, hogy a Debreceni Hús Zrt. csődjét követően várható-e a hazai piac 

bővülése. 

 

Politzer József ügyvezető igazgató 

A kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a Fő téren lévő húsbolt megszűnése „egy darab 

kitépését” jelentené az életéből. Megjegyzi, a Fő téri bolt bevétele havonta 50-60 millió Ft 

között mozog, ahol 15-18 %-os haszonkulccsal dolgoznak, ezért mindenképpen előnyös 

megoldást szeretnének találni. Nem tudja, mi adja a hely varázsát, azt viszont igen, ha 

elesnének a Fő téri bolt árbevételétől, az nagyon érzékenyen érintené a Kft. gazdálkodását. 

Elmondja, a Debrecen Hús Zrt. olyan alacsony árakon látta el a Nyugat-Dunántúlt, hogy a 

Pick Szeged Zrt. sok másik céggel együtt kivonult a nyershús piacról, és kizárólag Kapuvár, 

Kaposvár és Pápa maradt bent. Hangsúlyozza, a Pápai Hús 1913 Kft. kizárólag magyar sertést 

vág és magyar alapanyagokból dolgozik, pontosan ezért nem teheti meg, hogy kivonuljon a 

nyershús-piacról. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi, hogy a Fő téri húsbolt a megszűnése esetén hová költözne. 

 

(Máté István képviselő távozik a képviselőtestület üléséről, jelen van 12 fő képviselő.) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felhívja képviselőtársa figyelmét, hogy nincs szó a bolt megszüntetéséről, a bolt esetleg a 

piaci folyamatok eredményeképpen szűnhet meg. Példaként említi a Fő tér rekonstrukciójának 

egyik következményeként a gépjárművel való behajtás megváltozását. A piaci viszonyok 

megváltozása alatt azt érti, hogy a vásárlói szokások nem tudnak alkalmazkodni a 

megváltozott környezethez. Hozzáteszi, a vállalat tartós bérleti joggal rendelkezik a Fő téri 

húsbolt üzlethelyiségére. Amennyiben a bolt ezen a helyen nem tudja folytatni a működését, a 

legfontosabb feladat egy másik üzlethelyiség biztosítása, hiszen a társaság adót fizet az 

önkormányzatnak, így az sem mindegy, hogy mekkora a cég árbevétele. Többször átnézték 

már a térképen a rendelkezésre álló önkormányzati, vagy magántulajdonban lévő 

üzlethelyiségeket. Megpróbálták elképzelni a város jövőjét, hogyan alakulnak át a 

közlekedési, vásárlási szokások, hol lesznek a város új súlypontjai. Bízik abban, hogy sikerül 

majd mindenki számára a legjobb megoldást megtalálni. 

 

Politzer József ügyvezető igazgató 

Hangsúlyozza, nem gondolnak a Fő téren található húsbolt megszűnésére, ahhoz a végsőkig 

ragaszkodni fognak. Megjegyzi, a felbontott Fő tér mellett sem esett vissza a bolt forgalma. A 

gazdasági válság hatása a társaság sajátbolt-hálózatában egyedül a Fő téri és a tapolcai 

húsáruházban nem érezhető, itt a forgalom állandó, vagy növekvő tendenciát mutat. 

Vészhelyzet esetén a Barát utcai boltot nyitnák meg, ahol színvonalas árusítást tudnának 
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biztosítani. A bolt esetleges elhelyezésére ők is tettek javaslatokat, azonban minden a 

kialakulóban lévő helyzettől függ. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, a beszámoló alaposan és korrekt módon tárja a laikusok elé a Kft.-vel kapcsolatos 

adatokat. Fogyasztóként nagyon elégedett a termékek minőségével. A Fő téri húsbolt 

üzlethelyiségét annak idején a Hanauer család vaskereskedésnek építette, és ők tudták, hogy 

kell egy üzlethelyiséget kialakítani ahhoz, hogy az sikeres legyen. Sajnálná, ha ez a húsbolt 

költözésre kényszerülne. Felhívja az igazgató figyelmét arra, hogy meg lehetne próbálkozni 

azonnali fogyasztásra alkalmas főtt és sült áru értékesítésével is. Bosszantónak tartja ugyanis 

a belvárosban olyan gyorsétteremek jelenlétét, ahol nem a magyar ízlésvilág szerinti ételeket 

próbálnak meg rákényszeríteni a fogyasztókra.  

Reméli, hogy a húsiparban kialakult helyzetből fakadóan a húsok árai nem fognak jelentősen 

emelkedni. További sikereket kíván a működéshez. 

 

Politzer József ügyvezető igazgató 

Megköszöni az elismerő szavakat. Hangsúlyozza, a nyomott árakon történő érékesítés nem a 

húsárakat, hanem az egyes cégek árrését befolyásolná. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a Fő téren a vendéglátás minőségére és módjára vonatkozó elképzelések még 

nincsenek összhangban a jelenlegi állapottal. Bátran kijelenti, a jelenlévők mindannyian 

rajongói a Pápai Hús 1913 Kft. termékeinek. 

 

Császár Endre képviselő 

Elmondja, jól döntött a Képviselőtestület, amikor a Pápai Hús 1913 Kft. megalapításával 

megmentette a felszámolás közelében lévő céget, hiszen a bérhízlalással együtt a Kft. 1300-

1400 embernek tud állást biztosítani, továbbá a cég magyar, és nem utolsósorban pápai 

kézben maradt.  Megjegyzi, a mai beszámoló egészen más hangvételű volt, mint amikor 

2008-ban a felszámolóbiztos azt latolgatta, hogy mennyiért tudná értékesíteni a különböző 

épületeket. 

Gratulál az ügyvezető igazgatónak a munkájához. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Örömmel vette tudomásul, hogy a cég a háztáji sertéshízlalást, az állatok gabonával történő 

táplálását részesíti előnyben, hiszen így az állatok sokkal egészségesebbek lesznek. Javasolja, 

hogy fenti tényeket jobban hangsúlyozza ki a cég a reklámstratégiájában, mert véleménye 

szerint ezek tovább növelnék a fogyasztók körét. Megjegyzi, a Kft. termékeinek ára nem 

magasabb a többi cég termékeinek árainál. Véleménye szerint a Fő téri húsbolt kiemelkedő 

forgalma a termékek magas minőségének és a bolt könnyű megközelíthetőségnek köszönhető. 

A tömegközlekedés belvárosból történő kiszorulása valószínűleg hatással lesz a bolt 

forgalmára, azonban szerinte több lehetőség is lesz a bolt áthelyezésére egy tömegközlekedés 

által jobban megközelíthető helyre. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Megkérdezi, a Kft. ebben az évben valóban nem tervez-e marhahús-értékesítést? Hozzáteszi, 

régebben a cég tevékenységének nagy részét a marhahús-feldolgozás tette ki. 

 

Politzer József ügyvezető igazgató 

A kérdésre válaszolva elmondja, az üzemben lévő marhavágóhíd megfelel az országos és 

nemzetközi normáknak. A Törökországba irányuló exportoknak köszönhetően a marhahúsnak 
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csillagászati ára van. A saját boltok részére bérbe vágatnak marhákat egy zalaegerszegi 

cégnél. Egyenlőre nem tudnák felvenni a versenyt az Argentínában, Írországban, vagy akár a 

Zalaegerszegen bérbe vágatott marhákkal. A marhavágó híd olyan állapotban van, hogy 

amennyiben szükséges és az gazdaságos, 48 órán belül el tudják indítani.  

A cég reklámstratégiájával kapcsolatban elmondja, Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 

rendeletben döntött arról, hogy hamarosan a magyar borhoz hasonlóan a magyar húst 

üdvözítő reklám is megjelenik a televízióban.  

 

Szirbek Rita képviselő 

Megköszöni az ügyvezető igazgatónak a tartalmas beszámolót és azt, hogy ilyen mértékben 

kézben tartja a Kft. irányítását. 

Emlékszik arra a testületi ülésre, amikor arról volt szó, hogy hány munkahely megszűnését 

jelentené a Kft. felszámolása. Megjegyzi, a polgármester „iszonytató” 8 évről beszélt, de arról 

nem, hogy közel 4 milliárd Ft-os állami támogatást nyújtott a kormány a Kft. megmentéséhez, 

aminek köszönhetően tovább foglakoztathatta a cég az alkalmazottjait. Elismeri, hogy a Kft. 

fennmaradásában a város is szerepet vállalt, de az nagymértékben az elmúlt „iszonytató” 8 

évnek köszönhető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kijavítja, Ő nem iszonytató, hanem „borzalmas” 8 évet említett, a két kifejezés között 

különbség van. A cég bizonyos okok miatt felszámolás közeli állapotba került. Hangsúlyozza, 

állami támogatást a Pápai Hús 1913 Kft. egy forintot sem kapott, pontosan emiatt vonják a 

vállalatot a gazdasági versenyhivatalban eljárás alá. Elmondja, a piacinál magasabb 

feltételekkel rendelkező hitelt kapott, amire a kormány garanciát, kezességvállalást fogadott 

el. Hozzáfűzi, amennyiben a Kft. megszűnése esetén a Magyar Kormánynak eleget kellene 

tennie a kezességvállalásnak, azt abból a pénzből kétszeresen is meg tudná tenni, amit a 

folyamatos működése alatt a Kft. társadalombiztosítási járulék és adó formájában a magyar 

államkasszába befizetett. Helyesnek és dicséretesnek tartja azt a döntést, amivel a kormány 

2009-ben elfogadta a kezességvállalást, hangsúlyozza, erről minden egyes alkalommal 

megemlékeznek és most is megemlékezik. 

 

Politzer József ügyvezető igazgató 

Elmondja, a miniszterelnök látogatásakor kiszámolták, hogy a 4,6 milliárd Ft-os hitellel 

szemben már most visszafizettek 4,8 milliárd Ft-ot a magyar államnak különböző forrásokon 

keresztül. Hozzáteszi, bármi történjen a Kft-vel, a magyar államot nem érné veszteség. Célja 

az, hogy dolgozhasson, a politikában pedig nem kíván részt venni. Természetesen örült, hogy 

a vállalat megkapta a kormánya kezességvállalását, és az is dicséretes, hogy a bajban 

mindegyik párt „egy húron pendülve” próbált megoldást keresni.  

Elmondja, az állam által nyújtott hitelből, adminisztratív okok miatt legelőször csak 2009. 

február 13-án jutottak pénzhez. Így az elnyert pénz nélkül kellett majdnem két hónapot 

végiggazdálkodniuk. A kormánydöntés október 1-jén született meg, Ő maga és Kanozsai 

József termelési igazgató december 31-én utaztak Budapestre, ahol sikerült elérniük, hogy a 

határozat bekerüljön a közlönybe, mivel anélkül még birtokba vételt sem tudtak volna 

végeztetni. Elmondja, az ún. bajba került húsiparok BUBOR+1,25 %-os kamattal kaptak 

hitelt, ezzel szemben a Pápai Hús 1913 Kft. pedig BUBOR +3 %-os hitelt kapott idején az 

államtól. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni az igazgatónak, hogy a Pápai Hús 1913 Kft. a termékeivel és a márkanevével 

aktív részese a város marketingjének, ezt bizonyítandó egyes kiállításokon is közösen, 

egymást támogatva, erősítve lépnek fel. A közös marketingtevékenységben további távlatokat 
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lát, a Kft. új arculatterve teljes mértékben harmonizál a városról közvetíteni szándékozott 

elképzeléssel. Felhívja a figyelmet a csomagolóanyagokon megjelenő barokkos elemekre. 

Felhívja mindenki figyelmét arra, hogy akinek módjában áll, válassza a Pápai Hús 1913 Kft. 

üzleteiben levásárolható utalványt. 

Invitálja a jelenlévőket a Szent György napi agrárexpóra, ahol a város és a Pápai Hús 1913 

Kft. standja is megtalálható. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem érkezett. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Pápai Hús 1913 Kft. 

tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

 

 

9) Pápa Város Önkormányzata gazdasági programja 2011-2014.  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati, vagy részben önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói, képviselői a jelenléti ív szerint.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Humánerőforrás Bizottság, 

valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy komoly szakmai anyag került előterjesztésre, 

azonban a munkahelyteremtésre kizárólag négy sor utal. Megkérdezi dr. Áldozó Tamás 

polgármestertől, hogy az elkövetkező 4 évben mennyi munkahellyel számolnak a gazdasági 

programban. 

 

Szirbek Rita képviselő 

A gazdasági program stratégiai céljai között szerepel a foglalkoztatás növelése, és a helyben 

elérhető munkahelyek számának a bővítése. Az előző évekre visszatekintve kevés sikeres 

történetet tudhat magáénak a város. Kérdése, hogy dolgoztak-e ki új módszereket befektetők 

felkutatására, az ezzel kapcsolatos városmarketing tevékenységre, valamint arra vonatkozóan, 

hogy milyen legyen a terjeszkedés a bel- és a külföld irányába, és az infrastruktúra teremtését 

illetően hogy tudnák még vonzóbbá tenni az Ipari Parkot. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Véleménye szerint az egész gazdasági program a stratégiai célok között megfogalmazott 

munkahelyteremtésről szól. A munkahelyteremtés, a foglalkoztatás bővítése érdekében 

megpróbálják mozgósítani a város valamennyi szabadon felhasználható erőforrását, 

intézményét és szolgáltatását, ahogyan azt eddig is tették. 

Az új módszer és a munkahelyek számának emelkedése közötti összefüggés meglehetősen 

bizonytalan. Az Ipari Park Kft-től kifejezetten a XXI. század elejének megfelelő színvonalú 

befektetési ajánlat elkészítését várják, és ezt a város is igyekszik elérni. A gazdaság 

törvényeibe beavatkozni egy kis erőforrásokkal rendelkező szervezet, mint a Pápa Város 

Önkormányzata, nem képes. Nem tudják befolyásolni, hogy pl. egy Pápán működő autóipari 
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beszállító mikor foglalkoztat 200, vagy 1000 embert, hiszen ezt a piac megrendelései alapján 

fogja eldönteni, mint ahogyan azt sem várhatják el, hogy más gazdasági társaságok 

eltekintsenek a piaci folyamatoktól, és versenyképes termék, áru nélkül munkahelyeket 

bővítsenek. Az ezek közötti összefüggések - amióta piacgazdaság van Magyarországon - 

egyértelműek. 

Az önkormányzat kezében lévő lehetőségek közül komoly tartalékok vannak a 

szakképzésben, és helyesen döntött a testület, amikor a szakképzések korszerűsítésére kiírt 

pályázatokon való induláshoz a saját forrást biztosította, mivel ez által komoly fejlesztéseket 

segített elő. Az önkormányzatnak fontos szerepe van a helyi turizmus élénkítésében. A 

folyamatban lévő turisztikai beruházások megközelítőleg 100 új munkahelyet biztosítanak 

majd a létrejövő új létesítményekben. A turizmus területén mindig számolni kell egy 

multiplikációs hatással, hiszen az attrakció környékén keletkezett munkahelyek a 

vendéglátásban és a szálláshely-értékesítésben további munkahelyeket teremthetnek. Folytatni 

kell az együttműködést a nemzetközi szervezetekkel, a Magyar Honvédséggel a pápai 

repülőtér hasznosítása érdekében. Az önkormányzat támogatásának hiányában a pápai 

repülőtéren ma nem lenne nemzetközi katonai alakulat, és nem jött volna létre több száz új 

munkahely. A pápai repülőtérben rejlő gazdasági lehetőségek gyakorlatilag beláthatatlanok, a 

katonai ipari célú hasznosításra gondol. Elmondja, hogy Pápán a Boeing a város második 

legnagyobb adófizetője, ami a repülőtéri programnak köszönhető. Fontosnak tartja, hogy a 

Pápai Ipari Park zökkenőmentesen működjön, és készen állnak arra, hogy egy további ipari 

övezet kialakítását kezdjék meg – a városfejlesztési szabályozási tervben foglaltak szerint - az 

elkövetkező időszakban. A környékben nagy autóipari beruházások kezdődtek meg, 

amelyeknek a beszállítóknál teremtett munkahelyei vélhetően Győrön és Szentgotthárdon 

lényegesen túl fognak majd mutatni. Fontosnak tartja azt, hogy sikerült elérni a 83-as út 2014-

2015-ben történő megépülését, hiszen ez azt jelenti, hogy időben feleannyira lesz a város az 

autópályától, és a város akár egy Mór által jelenleg betöltött térségi szerepet is elfoglalhat, 

hiszen a közlekedési kapcsolatai közvetlenek lesznek a nagyipari centrumokkal. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, hogy törvényi előírás a választásokat követő hat hónapon belül az Önkormányzat 

gazdasági programjának a testület elé terjesztése. A program mellékletében azok a testület 

által elfogadott koncepciók, stratégiák, programok szerepelnek, amelyek alátámasztják a 

gazdasági programot. Ezért elfogadhatónak tartja a programban szereplő rövidebb 

megfogalmazásokat. 

A bizottsági ülésen elmondta a vagyon- és lakásgazdálkodással kapcsolatos észrevételeit, és 

ígéretet kapott arra, hogy a lakásgazdálkodási koncepciót is felülvizsgálják és beterjesztik 

testület elé. Kéri, hogy amennyiben szükséges, a többi koncepciót is aktualizálják. Példaként 

említi, hogy a testület másfél évvel ezelőtt fogadta el a halasztott értékesítésű bérlakás 

programot, amiről azóta nem hallott érdemi tájékoztatást. 

Elmondja, hogy kínosan ügyel arra, hogy a nagypolitikai elemeket csak olyan mértékig hozza 

be a testület ülésére, amennyire az szükséges, erre kéri a képviselőtársait is. Megütötte 

azonban a fülét az a megjegyzés, hogy „az elmúlt 8 év borzasztó kormányzása”. Nem tartja 

helyénvalónak, hogy mindenért ami nem sikerült, az előző kormányzatot okolják, és minden, 

ami sikerült, saját érdemüknek tüntetik fel. A húsgyárral kapcsolatos tárgyalásokban emlékei 

szerint Gőgös Zoltán államtitkárnak is fontos szerepe volt, akkor ezt több helyen elismerte a 

város akkori vezetője, dr. Kovács Zoltán, amikor példaértékű összefogásról beszélt a 

munkahelyek megmentésében.  

A pápai repülőtéren a légiszállító bázis kialakítása is az előző 8 év kormánya diplomáciai 

sikerének tekinthető, az hogy a német és a román pályázók helyett Pápára esett a választás. A 

döntést követően az akkori kormány és városvezetés több lépcsőben teremtette meg a 

működés feltételeit, aminek az a következménye, hogy most a Boeing a város második 
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legnagyobb adófizetője. Úgy gondolja, hogy demagógiamentesen, de reálisan kellene 

visszatekinteni az elmúlt 8 évre. 

A városban valóban vannak elismerésre méltó fejlesztések, véleménye szerint azonban a 

turizmus erősítése mellett a rendezett, tiszta városképre is jobban oda kellene figyelni. 

Megjegyzi, ez nem feltétlenül pénz kérdése. Nem vet jó fényt a városra, ha egy, a 

Várkertfürdőben, vagy kempingben pihenő turista a Ruszek közön keresztül sétálva kidőlt, 

romos falakat és felgyülemlett szemetet talál, illetve ha egy befektetni szándékozó vállalkozó 

az Ipari Parkban esős időben megy keresztül Mozsár utcán, ahol csupa sár lesz az autója, mert 

a parkoló nincsen leaszfaltozva. Javasolja, hogy a Somlai utca - Bocsor utca - Erkel utca 

kereszteződésében lévő úthibákat – a körforgalom megépítéséig – mielőbb javítsák ki, 

továbbá, hogy a városban lévő kátyúk kijavítására készüljön egy ütemterv. 

A Várkert gondozására is több figyelmet kell fordítani, hiszen az is a város egyik kedvelt 

turisztikai célpontja, és a lehullott avar, a felborított padok csökkentik az értékét. 

Példaként említi, hogy legutóbb Hévízen tett látogatásakor a városban sétálva az volt a 

benyomása, hogy bizony az a város gondozottabb Pápánál. 

Ezzel a pár gondolattal kiegészítve támogatni tudja a gazdasági programban megfogalmazott 

kitörési pontokat és főbb célokat. 

 

A testület ülésére Máté István képviselő visszaérkezett, jelen van 13 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Fontosnak tartja elmondani, hogy nem beszélt borzasztó kormányzásról, ahogyan 

iszonytatóról sem, a borzalmas kifejezést említette.  

A Pápai Hús 1913 Kft. megmentése kapcsán Pingiczer Sándor képviselő nem tud idézni tőle 

olyan nyilvánosság előtt elhangzott mondatot, amikor ne emlékezett volna meg a kormány 

pozitív hozzáállásáról. 

A repülőtérrel kapcsolatban azt mondta, hogy a beruházás a város nélkül nem valósult volna 

meg, amely állítás politikailag és logikailag is teljesen korrekt és igaz. Nem tudja, hogy 

hogyan alakultak volna a tárgyalások, amennyiben a város nem mutatott volna hajlandóságot 

a kéttannyelvű oktatás biztosítására. Ezzel szemben Bajnai Gordon akkori miniszterelnök egy 

nyilatkozatában azt ígérte, hogy 2010-re elkészül a 83-as út, amely azóta sem valósult meg.  

A halasztott értékesítésű bérlakás programmal kapcsolatban elmondja, hogy a program a 

gazdasági válság hatásai miatt időszerűtlenné vált. A programba jelentkezők nem tudtak olyan 

anyagi hátteret felmutatni, ami a vállalkozók és az önkormányzat számára alacsony 

kockázatúvá tette volna a befektetést, továbbá az is gondot jelentett, hogy a programra 

jelentkezők többsége a helyi szociális ellátó rendszer kedvezményezettje, így nehezen tudja 

elképzelni, hogy aki a helyi szociális támogatásokból tartja fent a családját, az a viszonylag 

magas lakbéren felül előtakarékoskodásra is képes lenne. Elmondja továbbá, hogy az 

önkormányzat külső források hiányában saját erőből nem tud további bérlakásokat építeni. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

A gazdasági program jelentős szerepet szán a turizmus és az idegenforgalom területén 

végbemenő fejlesztéseknek. Célszerűnek tartaná, ha a programban az is szerepelne, hogy a 

Várkertfürdő területén megvalósuló gyógyászati beruházásoknak köszönhetően a város a 

gyógy- és idegenforgalom területén is szeretne hangsúlyos és meghatározó szereplővé válni. 

Mindezekkel együtt támogatja a gazdasági program elfogadását. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az elhangzott állítás igaz és tényszerű, így azt szerepeltetni fogják a programban. 
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Szirbek Rita képviselő 

A nagyfokú munkanélküliségre tekintettel tette fel azt a kérdését, hogy a város milyen új 

módszerekkel kíván új befektetőket felkutatni. A jelenlegi rossz helyzetben feltétlenül 

szükséges lenne új módszerek kialakítása. Megfontolásra javasolja a megfelelő referenciával 

bíró fejvadász cégekkel való kapcsolatfelvételt, hiszen már egy befektető városba vonzása is 

nagy előrelépést jelentene. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Úgy tudja, hogy a fejvadász cégek a meghirdetett, magasan kvalifikált álláshelyekre segítenek 

megkeresni a megfelelő munkaerőt. Valóban vannak befektetést közvetítő cégek, megjegyzi, 

néhánnyal kapcsolatban is állnak. 

A városi tulajdonban lévő épületek rendben vannak, az említett Ruszek közben lévő rossz 

állapotú – az Árkádia kávéházzal szembeni és a lépcső melletti – épületek magántulajdonban 

vannak. A kötelezéseknek és felszólításoknak nem minden esetben van hatása, néha a város 

az idegen tulajdonban lévő épületeken is kénytelen beavatkozást végezni a fennálló állapotok 

javítása érdekében. Tudomása szerint a közelmúltban tulajdonosváltás történt a Ruszek 

közben található lépcső melletti területen, és azt reméli, hogy a terület általános 

felértékelődésével olyan létesítmény fog majd ott épülni, amelyik beleillik a városképbe. 

 

Szirbek Rita képviselő 

A híradásokban is figyelemmel kísérhették a város turisztikai programokon való részvételét. 

Meglepődve tapasztalta, hogy a város szlogenje – „picit mindenki pápai” – hibásan került 

feltüntetésre. Kéri az érintetteket a helyesírás szabályainak betartására. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A szlogen a következő: „Egy kicsit mindenki pápai”. Sajnálatos módon a kiállítás-építő cég a 

veszprémi helyszínen nem tudta helyesen elkészíteni a feliratot. Megjegyzi, hogy a város 

feliratain, promóciós anyagain a mondat helyesen szerepel. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatról azzal, hogy a dr. Péntek Árpád képviselő 

által tett kiegészítés bekerül a program szövegébe. 

Elmondja, hogy a gazdasági program elfogadása után az abban foglaltaknak megfelelően a 

mellékletben felsorolt programokat, és a mellékletben nem szereplő, de a programot érintő 

határozatokat, rendeleteket is felül fogják vizsgálni. 

 

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

határozatot hozta: 

 

90/2011. (IV.14.) határozat 

1.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

előterjesztésben foglaltak szerint határozza meg az 

önkormányzat gazdasági programját 2011-2014. évekre. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2.) A Képviselőtestület a 180/2000. (XII.21.), a 10/2006. 

(II.9.), valamint az 50/2007. (III.29.) határozatokat hatályon 

kívül helyezi. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 10,50 órától szünetet rendel el, majd a képviselőtestület 

11,10 órakor folytatja a napirendek tárgyalását. A szünet ideje alatt Máté István képviselő 

távozott a testület üléséről, jelen van 12 fő képviselő. 
 

 

11) Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

Előadó: Szappan Csaba r. ezredes mb. kapitányság-vezető 
 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szappan Csaba városi rendőrkapitány és Derzsy Péter 

megyei rendőrfőkapitány-helyettes. 

 

Szappan Csaba rendőrkapitány 

Elmondja, egy alapos, a rendőrség munkáját széleskörűen, korrektül, önkritikusan értékelő 

beszámolót tarthatnak a kezükben a képviselők. A tavalyi évről szóló beszámolót neki kellett 

elkészítenie annak ellenére, hogy ő 2011. január 15-től irányítja a Városi Rendőrkapitányság 

munkáját. A beszámolóból kitűnik, hogy a Rendőrkapitányság munkája 2010-ben eredményes 

volt, a nyomozási eredményességi mutató alapján Pápa a megyében az első, országosan pedig 

a hetedik helyen áll. A pápai kistérségben elkövetett 1655 bűncselekményből a városban 

1150-et követtek el, amit kezelhetőnek ítél. Elmondja, az elkövetett bűncselekmények 60 %-

át a vagyon elleni bűncselekmények teszik, melyeket a helyi állampolgárok követnek el, 

velük szemben határozottan tudnak fellépni. Céljuk a korábban elért eredmények megtartása. 

A kisebb - közterületen megvalósított - szabálysértések száma 30 %-kal, az ittas vezetők és 

egyéb közlekedési kihágást elkövetők száma pedig 33 %-kal csökkent. Ez a közlekedési 

morál javulásának köszönhető, az emberek jobban tisztelik a rendfenntartókat, és betartják a 

közlekedési szabályokat. Elmondja, a pápai repülőtéren lévő bázis miatt a Pápai 

Rendőrkapitányság felépítése és állománya különbözik egy átlagos rendőrkapitányságétól, 

mivel itt határrendészeti és közbiztonsági osztály is működik. Az osztályon dolgozók tavaly 

156 alkalommal nyitottak ideiglenes határt és 2400 külföldi személy ellenőrzésére is sor 

került. Az itt dolgozó kollegák a feladataikon túl a város általános rendjét, közbiztonságát 

ellenőrzik, javítják. 

Beszámol róla, hogy 2010-ben több mint 60 embert vettek őrizetbe, akik közül 40 

letartóztatásra került. Ebből is látszik, hogy azzal szemben, aki a törvénnyel súlyosan 

szembeszegül, határozott fellépést tanúsítanak, esetenként a személyi szabadság korlátozására 

is sor kerül, és ez nem lesz másképpen az idén sem. 

Célja, hogy a létszámproblémák ellenére is megtartsa a Rendőrkapitányság tavalyi 

eredményeit. Elmondja, a vagyon elleni bűncselekmények magas számát a munkanélküliség 

indokolja. További gond, hogy a munkanélküliek közül sokan olyan tevékenységet folytatnak 

– gondol itt a lomizásra – amely a városnak több szempontból sem jó, hiszen az illegális 

hulladéklerakásokat, tűzgyújtásokat nem lehet csupán rendőri erővel kordában tartani. 

Természetesen mindent megtesznek a rend megteremtése érdekében. Megjegyzi, áttörő 

sikereket csak összefogással lehet megvalósítani. 

Kéri a jelenlévőket, hogy az eddigiekhez hasonlóan továbbra is segítsék a rendőrség 

munkáját, működjenek közre az önkormányzati intézményekkel, a gyermekvédelmi 

szervekkel, a gazdálkodó vállalatokkal. Javasolja a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági 

Tanácsadó Testület újbóli megalakítását, mivel lényegesnek tartaná, ha a városban lenne a 

bűnmegelőzésnek önkormányzati szinten legitim fóruma. 
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Mindezekkel együtt megköszöni az önkormányzat által nyújtott anyagi és nem anyagi jellegű 

támogatását. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Elmondja, a Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztályának honlapján a 

regisztrált bűncselekmények száma 2746, a beszámolóban viszont csak 1655 szerepel. 

Megkérdezi,  mi okozza a két adat közti eltérést. 

Elmondja, a parlamentben dr. Kontrát Károly államtitkár azt nyilatkozta, hogy a közelmúltban 

1800 új rendőrt avattak fel. Megkérdezi, lesz-e lehetőség a Pápai Rendőrkapitányság 18 fős 

létszámhiányának pótlására. 

Kérdése továbbá, hogy milyen esélyeket látnak a csopaki rendőrképző szakközépiskola újbóli 

megnyitására. Véleménye szerint ez az egész megye javát szolgálhatná. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Megítélése szerint beszámoló fegyelmezettségről és meggyőző szakmai munkáról tesz 

tanúbizonyságot. Az eredmények elérését nagy mértékben befolyásolja az, hogy a jövőben 

hogyan alakul a személyi állomány munkához való hozzáállása, szakmai felkészültsége, 

egzisztenciális biztonsága, ami természetesen összefügg a létszámhelyzettel is. 

Elmondja, a belügyminiszter utasítására két nap alatt fel kellett mérni a rendőri állomány 

véleményét több kardinális ügyben is, ezek közül kiemeli a nyugdíjazással és a rendőri 

életpálya modellel kapcsolatos kérdéseket. Megkérdezi, hogy ez a felmérés Pápán is 

megtörtént-e, és ha igen, annak mi lett az eredménye, továbbá milyen a pápai rendőrök 

hangulata, közérzete. Érdeklődik, mi a pápai rendőrök véleménye a szolgálati nyugdíjkorhatár 

65 évre történő emeléséről, illetve, hogy adódhatnak-e emiatt létszámproblémák. 

Elmondja, a Független Rendőr Szakszervezet felmérése szerint a nyugdíjkorhatár 65 évre 

történő emelését a megkérdezett rendőrök 0,2 %-a tartotta elfogadhatónak, 40 %-uk pedig 

elhagyná a pályát a felemelt korhatár bevezetésével. Nem tartja elfogadhatónak, hogy a 

negyvenes éveikben járó életerős, tapasztalt rendőrök nyugdíjba mehetnek, viszont ezzel az 

intézkedéssel véleménye szerint átesnek a ló túlsó oldalára. Azt is elképzelhetőnek tartja, 

hogy kizárólag a politika élezte ki az ezzel kapcsolatos helyzetet, és messze nem ilyen vészes 

a rendőri állomány hangulata. 

További problémákról is hallott, példaként említi, hogy a szakszervezetek szerint a rendőrök 

10 hónap alatt 10 megszorítást kaptak amiből kifolyólag - a hivatásuk és szerzett jogaik 

védelmében - demonstrálnak. A követeléseik között a kiszámítható életpálya modell, és az 

illetményemelés szerepel. Érdeklődik, hogy Pápán, illetve a megyében a bérek összege 

igazodik-e az inflációhoz. A tüntetők szórólapján többek között az is szerepel, hogy a heti 40 

órás munkaidő felett ellentételezés nélkül ne lehessen munkavégzésre kötelezni a rendőröket.  

Hangsúlyozza, a tervezett eredmények biztosításában a fenti problémák megoldására is oda 

kell figyelni. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Felhívja képviselőtársa figyelmét, hogy az előző napirendnél Ő kérte a képviselőket arra, 

hogy ne hozzák be a nagypolitikai dolgokat a testület ülésére, ezzel szemben az előző 

hozzászólásában az összes fejtegetésnek politikai oldala is volt. 

Meglepődve olvasta a beszámolóban, hogy a Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területén 

milyen sokan rendelkeznek lőfegyverrel. Kérdése arra irányul, hogy a fegyverek vadászok, 

illetve hivatásos katonák, rendőrök tulajdonában vannak-e, továbbá, hogy mit kell a jogi 

személy alatt érteni. Biztonságosabbnak tartaná, ha minél kevesebb fegyver lenne az emberek 

tulajdonában. Üdvözölte Horváth Balázs korábbi belügyminiszter fegyverbegyűjtésre 

vonatkozó tevékenységét. 
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Bocskay László képviselő 

Megkérdezi, hol lenne leginkább szükség a létszámból hiányzó 18 fő munkájára. A 

beszámoló tartalmazza, hogy a létszámhelyzet romlásával a gépkocsival szolgálatot ellátó 

rendőrök mellett nem tudnak kiállítani gyalogos szolgálatot ellátókat, holott véleménye 

szerint a közterületen a fizikai jelenlétnek visszatartó ereje lenne. Megkérdezi, mennyire 

befolyásolja a rendőri megítélést és hatékony intézkedés lehetőségét az, hogy a 

járőrszolgálatot teljesítők átlagéletkora 25 év.  

 

Derzsy Péter rendőrfőkapitány-helyettes 

Erőss Bulcsú képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a statisztikai adatok közötti 

eltérést az okozza, hogy két különböző statisztikáról van szó. Az Egységes Nyomozati és 

Ügyészségi Bűnügyi Statisztika egy követő –nem a napi valós állapotot tükröző – statisztika. 

A Pápai Rendőrkapitányság a 151 magyarországi rendőrkapitányság közül ezen statisztika 

alapján érte el a 7. helyet. A márciusi statisztikában nemcsak a márciusban elkövetett 

bűncselekmények száma szerepel, hanem a korábban elindult, és márciusban lezárt eljárások 

is. Ezzel szemben a városi Rendőrkapitányság a Robotzsaru-Neo ügyviteli informatikai 

rendszerből dolgozik, ami a napi valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza. 

Az újonnan felavatott rendőrök szolgálati helyre kerülése központi elosztás alapján történik, 

és a rosszabb helyzetben lévő megyéket részesítik előnyben. Elmondja, Veszprém megye, 

azon belül pedig Pápa városa egészen kiváltságos helyzetben van. 

A csopaki rendészeti szakközépiskola megnyitásával kapcsolatban elmondja, arra nincsen 

financiális lehetőség. Hozzáteszi, a Veszprém megyei rendőri állomány pedig nagymértékben 

támaszkodott a csopaki képzésre. 

Kijelenti, a belügyminiszter által kiadott felmérések eredményeiről a személyiségi jogok 

védelme miatt nem beszélhet. A kérdőívet a végrehajtói állománynak kellett kitöltenie. 

Egyetért azzal, hogy egy ereje teljében lévő, 40-es éveiben járó, tapasztalattal rendelkező 

rendőr ne menjen el nyugdíjba. Kiemeli, hogy a rendőrök képzése igen költséges, és a 

megszerzett tudásukat pontosan ennek a korosztálynak kell hasznosítania. Fenti korosztály 

nyugdíjba vonulása hatalmas űrt eredményez a rendőri állományban, ami a szakmai munka 

rovására megy. Azt nem tudja, hogy ez milyen létszámproblémákat okoz, azonban úgy 

gondolja, hogy ezt lehet majd orvosolni.  

Hangsúlyozza, a túlmunka ellentételezésének hiánya nem fordul és nem is fordulhat elő. A 

fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. 

tv. szerint évi 150 óra túlszolgálat után kizárólag akkor van lehetőség túlszolgálat 

elrendelésére, amennyiben az kifizetésre kerül. Elmondja, az elmúlt évben több különleges 

esemény miatt is szükség volt a túlmunka elrendelésére, példaként említi, hogy a Veszprém 

megyében dolgozó közel 800 hivatásos rendőrből 300 főt kellett Felsőzsolcára rendelni, 

továbbá a Kolontáron és Devecserben történt szerencsétlenség esetén is hasonló 

intézkedésekre volt szükség. Megjegyzi, a rendőrgyilkosságot is kiemelt esetként kezelték. 

Kiegészítésként elmondja, ilyen típusú ügyek esetén egy hét alatt összejön a dolgozó egész 

éves túlórakerete. Hangsúlyozza, megpróbálnak minél kevesebb túlszolgálatot elrendelni. 

A beszámolóban szereplő jogi személy – amely lőfegyver tartásával rendelkezik – sportcélú 

lövészegyesületet jelent. Fegyvertartási engedélyt önvédelmi fegyverre, vadászfegyverre és 

sportcélú lőfegyverre lehet kérni. Elmondja, a jogszabályi előírások miatt nagyon nehéz 

önvédelmi fegyverhez jutni Magyarországon. Ma már a fenyegetettségre, a család védelmére 

való tekintettel senki nem tarthat otthon lőfegyvert. Ígéretet tesz arra, hogy kigyűjtik, hány 

önvédelmi fegyver van Pápán nem hivatásos személynek kiadva. 

  

Dr. Hermann István képviselő 

Megköszöni a felajánlást. 
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Szappan Csaba rendőrkapitány 

Egyetért a megyei rendőrfőkapitány-helyettes által elmondottakkal. Elmondja, a Pingiczer 

Sándor képviselő által említett problémák valósak, azonban az ezzel kapcsolatos döntés nem a 

Pápai Rendőrkapitányság hatáskörébe tartozik, ők a jogszabályban megfogalmazott 

rendelkezések szerint cselekednek. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Pápai Rendőrkapitányság évértékelő állománygyűlésén - a 

javaslatára - az engedélyügyi kiemelt főelőadó kapta Pápa város „Év rendőre” díját. Döntését 

az indokolta, hogy magas az engedéllyel kiadható fegyverek száma és sok az ezzel járó 

munka. Ígéretet tesz arra, hogy a kitüntetésre a következőkben egy, az utcán szolgáló járőrt 

fog javasolni. Az önvédelmi fegyverek száma valóban magas, de nem asszisztálnak titokban 

munkásőrség reaktiválásához és könnyített fegyverhez jutáshoz. Hangsúlyozza, ez a terület 

rendben van a létszámproblémák ellenére is. Pontosan utánanéz, hogy mely jogi személyek 

rendelkeznek fegyvertartási engedéllyel, véleménye szerint ezek vadásztársaságok vagy 

sportkörök lehetnek. Elmondja, a fegyverek magas számát az is indokolja, hogy a térség 

kiváló vadászterület, és sok a vadász, továbbá a vagyonőr. A munkanélküliség elkerülésére 

sokan őrző-védő szolgálatoknál helyezkednek el, és vállalkozóként fegyvertartási engedélyt 

kérnek a rendőrségtől. 

Elismerti, hogy a létszámhiány valóban probléma, mivel a rendőrségnek nincs számottevő 

túlszolgálati kerete, amit a város vezetői felé is jelzett. Jogos a város igénye a szolgálatot 

teljesítő rendőrök számának növelésére, azonban ezt a túlszolgálati bérkeret finanszírozásával 

a jelenlegi állománnyal is biztosítani tudják. Megyjegyzi, 40 órás szolgálat felett, 

ellenszolgáltatás nélkül nem foglalkoztatnak rendőröket a Pápai Rendőrkapitányságon. A 

bérkeret növekedése esetén tudnák teljesíteni a törvényben előírt feladatokon túli elvárásokat. 

A törvény rendelkezése alapján a szabadidős rendőr bérkeret terhére foglalkoztatható. 

A nyártól munkába álló rendőrök a végrehajtásban fognak szolgálatot teljesíteni Pápán és 

térségében. 

Elmondja, a járőrszolgálatot végző rendőrök átlagéletkora a korai nyugdíjazásból fakad. 

Magáról elmondja, hogy elmehetett volna nyugdíjba, de inkább a Pápai Rendőrkapitányság 

vezetését választotta, megjegyzi, kevesebb bérért, mint amennyi a nyugdíja lenne. Megítélése 

szerint a rendőri állomány stabilizálására van szükség, amit ha kell, a nyugdíjkorhatár 

felemelésével kell megtenni. Véleménye szerint ebben még lesznek változások, mivel az is 

ellentmondásokat vet fel, hogy a jogszabályok szerint a bírák nyugdíjkorhatára 62 év, míg a 

rendőröké 65 év lenne. Bízik benne, hogy az átlagéletkor emelkedni fog és a jövőben arról 

számolhat be, hogy tapasztalt rendőrök szolgálnak a kapitányságon. Elmondja, a kezdő 

rendőröktől két éves képzés után várják el, hogy idősebb társaik mellett felelősségteljesen 

dolgozzanak. A járőrszolgálatot teljesítők nincsenek magukra hagyva az utcán, a 

diszpécserközpontban állandó ügyelet van, ahol online kapcsolattal tudnak tapasztaltabb 

szolgálatirányító parancsnokoktól segítséget, tanácsot kérni.  

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi, hogy a vagyon elleni bűncselekmények számának növekedése miatt lát-e a 

rendőrkapitány lehetőséget - meglévő két iroda mellett - a Vajda Péter lakótelepen körzeti 

megbízotti iroda kialakítására. 

Elmondja, a Vasvári Pál - Dózsa György - Várkert utca kereszteződésénél az úton a 

megállásra kötelező vonalat beljebb festették fel annál, mint ahogyan a kereszteződést be 

lehet látni. Kérdése, hogy állampolgárok részéről történt-e visszajelzés ezzel kapcsolatban, 

továbbá a rendőrség - a kereszteződés veszélyességére tekintettel – feltérképezte-e a 

problémát. 
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Derzsy Péter rendőrfőkapitány-helyettes 

Elmondja, 2009. évhez viszonyítva a bűncselekmények növekedése figyelhető meg. A 

megyében a vagyon elleni bűncselekmények száma 2700-al emelkedett, amit a szerzői jogok, 

számítógépes játékok, cd lemezek másolása, továbbá az okirati bűncselekmények 

megsértésének növekedése indokol. Megjegyzi, utóbbiak 2010-ben kerültek be a statisztikai 

rendszerbe járulékos bűncselekményként. Megemlíti, hogy egy autó feltörése esetén, ahonnan 

elvisznek egy kézitáskát, a tárcában található kártyák, személyes iratok mindegyike külön 

bűncselekményi tételt képez. Valószínűleg az adatok téves befolyásolása miatt ezt ki fogják 

venni a rendszerből. 

 

Szappan Csaba rendőrkapitány 

Elmondja, a volt Kilián lakótelepen és a Vasútállomáson lévő körzeti megbízotti irodához 

hasonlóan a Vajda Péter lakótelepen is el tudná képzelni a körzeti iroda létrehozását. 

Hozzáteszi, ezt akkor tudnák megvalósítani, ha rendelkezésükre bocsátanának egy 

irodahelyiséget, valamint annak infrastruktúráját is finanszíroznák. Hangsúlyozza, egy 

városrész nem a körzeti iroda meglététől válik ellenőrzöttebbé. A rendőrök munkáját az segíti, 

ha azonnal hozzáférhetnek az országos nyilvántartásokhoz, például a Robotzsaru 

ügyfeldolgozó rendszerhez, ahol előzménykutatást tudnak végezni. Ezeket az intézkedéseket a 

gyalogos és gépjárművel szolgálatot biztosító rendőr egyaránt meg tudja tenni. Elmondja, a 

körzeti megbízottaknak sok adminisztratív jellegű feladata van, amelyet a közterületi szolgálat 

rovására kell munkaidőben elvégezniük. Tucatnyi 20.000,- Ft alatti értékre elkövetett lopással 

és enyhébb súlyú bűncselekményekkel kapcsolatos ügye van, amelyek számítógépes 

infrastruktúrához kötik a rendőrt. Elmondja, a pápai és a vidéki körzeti megbízottak olyan 

összeszokott erőt képeznek, akikre lehet számítani. Megismétli, amennyiben kapnak 

irodahelyiséget, támogatja annak megvalósítását, hozzáteszi, ez nem szükségszerű igény. 

Elmondja, dr. Áldozó Tamás polgármesterrel a Vajda Péter lakótelepnél sokkal frekventáltabb 

területen is elképzelhetőnek tartják egy ún. segítő ház kialakítását, ami a város peremén 

felmerülő, összetett problémák megoldását segítené.  

A Szirbek Rita képviselő által említett kereszteződésben a megállást jelző vonal máshová 

festése nem a rendőrség feladata. Kezdeményezésükre Pápán ún. táblabizottság működik, 

amely elbírálja az ilyen és ehhez hasonló eseteket. A napokban összehívásra kerül a bizottság, 

ahol jelezni fogja a fent megnevezett problémát. A rendőrség irányításával működött a Pápa 

Városi Balesetmegelőzési Bizottság. Tervei között szerepel a két bizottság összevonása egy 

informális szervezetbe, ahol a város közlekedésével foglalkozó szakmai csapat dolgozna. 

 

Császár Endre képviselő 

Megkérdezi a rendőrkapitánytól, hogy a vagyonőrök rendelkezhetnek-e éles lőfegyverrel, 

valamint indokoltnak tartja-e a közúti ellenőrzéseken a nagy létszámú rendőri jelenlétet. Arra 

gondol, hogy a Március 15. téren többször volt tapasztalható, hogy a stop táblánál történő 

megállást hat rendőr felügyelte. 

Elmondja, Pápán a református istentisztelet vasárnap délelőtt 10-11 óra között van. Előfordul, 

hogy az autók sajnos a megállni tilos tábla jelzésén túl tudnak csak leparkolni, és ezen 

autósokat a rendőrök rendszeresen megbüntetik. Véleménye szerint ezek az autók nem 

veszélyeztetik a forgalmat. 

Meglátása szerint a Gazdasági Szakképző Iskolánál reggelente biztosított rendőri jelenlét nem 

éri el a célját, mivel egészen a Fő utcáig fel szokott torlódni a forgalom. A rendőr feladata a 

gyalogosok szabályozása is lenne, történetesen, hogy ne egyesével menjenek át a zebrán, 

ezzel fenntartva a reggeli forgalmat. A Vízmű utcai körforgalomnál viszont indokoltnak 

tartaná a rendőri jelenlétet a forgalom nagyságára tekintettel. 
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Venczel Csaba képviselő 

A Március 15. téri rendőri jelenlétet indokoltnak tartja, azonban átcsoportosítaná a járőröket a 

kijelölt gyalogátkelőhelyek felügyeletére. Intézményvezetőként úgy tapasztalta, hogy a 

közlekedők nem tartják be a kijelölt gyalogátkelőhelyek védelmében hozott jogszabályban 

foglaltakat. Megkérdezi, milyen lehetőséget látnak a változtatásra. 

Kérdése továbbá, hogy mik az elképzelések az iskolarendőri együttműködéssel kapcsolatban. 

 

Szappan Csaba rendőrkapitány 

Elmondja, a képviselők visszajelzése segítséget nyújt abban, hogy a jövőben miként 

szervezzék a rendőrség munkáját, milyen feladatok részesüljenek prioritásban a közterületi, 

közlekedésrendészeti szolgálatban. 

A vagyonőrök fegyvertartását jogszabályoknak megfelelően, gondos körültekintéssel kezelik, 

előfordulhatnak olyan szituációk, amikor szükség van a fegyverhasználatra. Tudomása szerint 

a vagyonőrökkel kapcsolatos problémát nem a felelőtlenül odaítélt fegyverek okozzák. 

Elmondja, a közlekedési szabályok betartását rendőri jelenléttel próbálják meg biztosítani, 

szerinte az említett időszakban más okból kifolyólag lehetett a helyszínen hat rendőr, azonban 

ez nem fordul elő rendszeresen. A forgalmi rend változásnak való érvényszerzést elvárják a 

városban élők, ahol általában ketten teljesítenek szolgálatot. Hozzáteszi, a testületi ülés után 

utánanéz az említett esetnek, amennyiben konkrét időpontot tudnak mondani. 

Szeretné, ha a Pápai Rendőrkapitányság szervezeti, intézkedési kultúrája minden tekintetben 

megfelelne a mai kor igényeinek. 

A Veszprémi úton való rendőri jelenléttel kapcsolatos javaslatokat megfontolja, megjegyzi, ez 

régebben is okozott már problémát, megpróbálják a figyelmet a gyalogosok közlekedésére 

irányítani. Elképzelhetőnek tartja, hogy egy 60-as sebességkorlátozó tábla kihelyezésével 

gyorsulna a forgalom, azonban azt is figyelembe kell venni, hogy ez milyen veszélyeket rejt 

magában a gyalogátkelőhelyek magas száma miatt.  

A rendőrök a nulla toleranciát betartva próbálnak meg megfelelni a jogszabályi elvárásoknak, 

nem gondolja, hogy egyéb okok miatt büntetik meg a rendőrök az istentisztelet idején rossz 

helyen parkolókat.  

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Hozzászólásában elmondja, hogy az valóban nem jó dolog, ha valakit az istentisztelet ideje 

alatt büntetnek meg. Felhívja a figyelmet egy további pénzbevételi lehetőségre a Szent László 

utcában, ahol szombaton és vasárnap az ottani kávéház vendégei rendszeresen engedély 

nélkül hajtanak be. Véleménye szerint a nulla tolerancia mindenkire vonatkozik, azokra is, 

akik - mint az ősszel is említette – nagy értékű autókkal közlekednek. A választópolgároknak 

is fontos azt bebizonyítani, hogy nincs kettős mérce. Megjegyzi, ezt a problémát a Közterület-

felügyelet vezetőjének is jelezni fogja. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Elmondja, az „Egy nap a biztonságért, egy nap az iskolában” elnevezésű, megyei 

rendőrfőkapitányság által szervezett programon a Tarczy Lajos Általános Iskola ötszáz diákja 

vett részt a prevenció jegyében. Megköszöni a közreműködő kollegák munkáját. 

Egyetért azzal, hogy nem a körzeti megbízotti irodának, hanem az állandó jellegű rendőri 

jelenlétnek van visszatartó ereje, legyen szó akár irodában, kerékpáron, gyalogosan, vagy 

járművel szolgálatot teljesítő rendőrről. 

Az Erzsébetváros képviselőjeként inkább a Rigó lakótelepen szorgalmazná egy iroda 

kialakítását, akár egy segítő ház formájában. Véleménye szerint az iroda egy kamerás 

megfigyelő rendszer bázisa is lehetne az ott élők biztonsága érdekében. Meglátása szerint a 
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többi kollegával való kapcsolattartás a mai technikai megoldások ismeretében többféleképpen 

is megoldható lenne. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elismeréssel beszél a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság megyék között elért negyedik, 

a Pápai Rendőrkapitányságnak pedig a 151 városi kapitányság között elért hetedik helyéről. 

Az eredményeket tekintve úgy gondolja, hogy az országban nem a Pápai Rendőrkapitányság 

18 fős létszámhiányának betöltése lesz a legfontosabb feladat. 

Pápa és térsége régóta az élen jár a rendőrkapitányságok között, ebből az következik, hogy a 

pápai rendőrkapitányok és a rendőrségi állomány tartósan jó színvonalú munkát végeznek. 

Emlékezteti a jelenlévőket arra, hogy Kis Mihály egykori megyei rendőrfőkapitány annak 

idején Pápáról azt mondta, hogy „a nyugalom szigete” a megye más városaiban 

tapasztaltakhoz viszonyítva. Bűnelkövetéssel, és az emberek biztonságérzetét elbizonytalanító 

magatartásokkal mindenhol lehet találkozni, amelyek ellen tenni kell, ezt támasztják alá a 

beszámolóban foglaltak. 

Egyetért azokkal a képviselőtársaival, akik a város bizonyos területein fokozottabb rendőri 

jelenlétet várnának el. A Rigó lakótelepen az illegális hulladéklerakás megszüntetése után is 

fent kell majd tartani a kialakított állapotot, amelyben a rendőri jelenlétnek is szerepe lesz, de 

egyéb komplex programrészeknek is, amelyek más módszerekkel igyekeznek elérni – 

családsegítők, pedagógusok bevonásával – a kitűzött célokat. Az említett területen kamerák 

alkalmazását is tervezik és felkészültek arra, hogy ahol feltétlenül szükségesnek ítélik meg a 

rendőri jelenlét fokozását, ott a túlszolgálat számára biztosítani fogják a bérkeretet. Elmondja, 

négy évtizede él a Vajda Péter lakótelepen, és ott nem látja indokoltnak körzeti megbízotti 

iroda kialakítását. Problémát az ottani játszótéren a sötétedés utáni hangoskodás szokott 

okozni. 

Köszönetet mond Szappan Csaba rendőrkapitány munkájáért, a megyei rendőrfőkapitányság 

támogatásáért és három fő területen kéri a továbbiakban is az együttműködésüket: a 

közterületi rend fenntartásában, az ifjúsággal kapcsolatos bűncselekmények 

visszaszorításában, illetve az illegális hulladéklerakás elleni küzdelemben való részvételben. 

Ezen ügyek kapcsán azt kéri, hogy annyiszor egyeztessenek, ahányszor csak szükséges, 

hozzáteszi, a polgárok által tett észrevételekkel és a képviselők által megfogalmazott 

elvárásokkal minden esetben keresni fogják a rendőrkapitányt. 
 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

91/2011. (IV.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 

beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
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10) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 

ellátásáról 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

         Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 
 

 

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

vezetője, Oláh Márta, a Gondozási Központ vezetője, Orbánné Szekér Dorottya, a 

családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás csoportvezetője és Nagyné Holczinger Csilla 

gyámhivatali csoportvezető. 
 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

  

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Megkérdezi a Gondozási Központ vezetőjétől, hogyan alakul a szolgáltatást igénybe vevők 

száma az elmúlt évhez képest, továbbá ezen szolgáltatásokhoz rendelkeznek-e a szükséges 

létszámmal. Az elmúlt évben a feladatellátásokban komoly szerepet kapott a beilleszkedést 

segítő program, amelyet 120 fő teljesített. Megkérdezi, hogy a program anyagi fedezetét az 

intézet a saját költségvetéséből biztosítja, vagy szükség van pályázati összegek, külső források 

bevonására is. 

 

Oláh Márta, Gondozási Központ vezető 

Elmondja, hogy az esetkezelések és a forgalmi naplóba bejegyzett számok alapján 

megállapítható, hogy jelentősen emelkedett a szolgáltatást igénybe vevők száma. Úgy 

gondolja, hogy nem a problémás helyzetek emelkedése, hanem vélhetően a szolgáltatás 

nyitottsága  indokolta ezt a változást. Az esetkezelések számának emelkedése pedig az alapos 

szakmai munkának tudható be, a gyermekjóléti szolgáltatások tekintetében kiemelkedő volt a 

növekedés, amelyet az iskoláztatási támogatásról szóló rendelet változása okozhatott. Mindkét 

általuk nyújtott szolgáltatás tekintetében elismerés illeti a városban működő szolgáltató, 

oktató intézményeket, hogy ilyen fajta elkötelezettséget mutatnak. Elmondja, hogy minél 

előbb tudomást szereznek egy problémáról, annál nagyobb eséllyel tudják azt kezelni. 

A létszámokkal kapcsolatban elmondja, hogy a megnövekedett gyermekjóléti feladatok 

ellátására létszám-átcsoportosításra volt szükség, természetesen örülnének ha létszámbővítés 

válna lehetővé.  

A beilleszkedést segítő program, amely két éve kötelezően ellátandó feladatként került be a 

családgondozásba, az 55 éven felüli korosztályt érintette. Elmondja, hogy az idén 40 főnek 

szűnt meg a szociális segélyre való rászorultsága a támogatásukkal. A programban csoportos 

terápiákat - három alkalommal - a Jókai Mór Művelődési Központ pályázati lehetőségének 

igénybevételével valósítottak meg, az egyéni terápiáknál az intézmény a saját 

humánerőforrásaival gazdálkodott. 

 

Venczel Csaba képviselő 

A beszámolóban szerepelnek a családoknál fennálló problématípusok és azok száma. 

Megkérdezi, hogy a számokat személyenként vagy családonként kell érteni, továbbá, hogy mi 

az oka annak, hogy a gyermeknevelési gondok kirívóan magasak a többi problémához képest. 
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Orbánné Szekér Dorottya csoportvezető 

A beszámolóban szereplő számok a szakmai tevékenység számait tükrözik, a tartósan 

gondozásba vett családoknál több problémacsoport együttesen is fennállhat. 

A gyermeknevelési problémakör magas számát azzal indokolja, hogy a családban való 

magatartási probléma előfordulása a gyermeknevelési gondokat is magával hozza, hiszen a 

problémák tüneteinek hordozói általában a gyermekek, akiknél ebből kifolyólag tanulási 

nehézségek, vagy viselkedési, beilleszkedési zavarok fordulhatnak elő. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Örömmel vette tudomásul, hogy 2010-ben az előző évi 26 fővel szemben 64 gyermeket 

részesítettek óvodáztatási támogatásban. Megköszöni a Pápa Városi Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat elnökének a munkáját, amellyel segített a hátrányos helyzetben lévő, cigány 

származású gyermekeknek bekapcsolódni az óvodai szolgáltatásba, ezzel is segítve a 

szocializálódásukat, a társadalomba való beilleszkedésüket. 

Elmondja, hogy minden évben egy jól összeállított, tartalmas beszámolót kapnak kézhez a 

képviselők, és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásánál a további munkájához 

sok sikert kíván. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

A bizottsági ülésen is elmondta, hogy a közoktatásról szóló törvény legutóbbi módosítási 

javaslata szerint az óvodáztatás kötelező feladat lesz. Bízik abban, hogy az óvodáztatási 

támogatást onnantól kezdve egyéb hasznosabb célra használhatják fel. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

határozatot hozta: 

 

92/2011. (IV.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadja. 

 

 

12) Beszámoló a Pápa Városi Polgárőrség tevékenységéről 

Előadó: Bitai Sándor elnök 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bitai Sándor, a Pápa Városi Polgárőrség elnöke. testület 

üléséről Zsegraics Gyula képviselő távozott, jelen van 11 fő képviselő. 

 

Bitai Sándor elnök 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, hogy a Pápa Városi Polgárőrség megpróbálta 

az önként vállalt kötelezettségeit teljesíteni.  

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Megkérdezi, hogy együtt tudnának-e működni a Közterület-felügyelet munkatársaival az 

illegális hulladéklerakók számának csökkentésében, az elkövetők felderítésében. 
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Erőss Bulcsú képviselő 

Megkérdezi, hogy milyen szempontok alapján választják ki a munkatársaikat, és egy-egy 

„bevetés” alkalmából szokták-e szondáztatni a saját munkatársaikat. 

 

Szirbek Rita képviselő 

A beszámolóban foglaltak alapján elmondható, hogy az önkormányzat által a Polgárőrség 

működéséhez biztosított összeg jó helyre kerül. Megkérdezi, hogy a tevékenységük hány 

százalékát fedezi az önkormányzat által nyújtott támogatás, tekintettel a növekvő 

üzemanyagárakra is. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Kérdése, hogy milyen az együttműködés a Polgárőrség és az Önkormányzat, valamint a 

városban működő egyéb szervezetek között. 

 

Bocskay László képviselő 

Megkérdezi, hogy amennyiben más polgárőr-szervezet is alakulna a városban, hogyan 

tudnának velük együttműködni. 

 

Bitai Sándor elnök 

Elmondja, hogy a Közterület-felügyelet munkatársaival kiváló a kapcsolatuk, az illegális 

hulladéklerakással kapcsolatban hozzájuk érkező bejelentéseket azonnal továbbítja a 

Közterület-felügylet felé, azonban jármű hiányában a felügyelők nem mindig tudnak időben a 

helyszínre érkezni. Megjegyzi, fokozottan figyel az illegális hulladéklerakás felszámolására és 

lehetőségeikhez képest megpróbálnak mindent megtenni. 

Erőss Bulcsú képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy minden 18. életévét betöltött 

magyar, vagy magyarországi tartózkodási, illetve lakóhellyel rendelkező külföldi, büntetlen 

előéletű állampolgár lehet polgárőr, amennyiben egyetért a polgárőrség eszméivel, és 

ellenszolgáltatás nélkül vállalja a szolgálat ellátását. A belépési nyilatkozat kitöltését 

követően a rendőrségen ellenőrzik az adott személy büntetlen előéletét. A feltételek együttes 

fennállása esetén kötelező a felvétel, azonban volt olyan, aki 2 hónap után kilépett. A 

rendőrökhöz hasonlóan a rendőrséggel közös szolgálatban mindig van szondáztatás egyéb 

eseményeken a vezetők szemmel tartják kollégáikat. 

Az elmúlt évben a központi költségvetésben 500 millió Ft-ot biztosítottak az Országos 

Polgárőr Szövetségnek, amely összeg a helyi szervezetek között került szétosztásra. A Pápa 

Városi Polgárőrség 500.000 Ft-os, a pápai régióban lévő 20 polgárőr egyesület közel 

3.800.000 Ft-os támogatásban részesült, és az Önkormányzat támogatása is nagy segítséget 

jelent. A szolgálatban sokszor szükséges a gépjárművel való közlekedés, amelyet a 

polgárőrök gyakran saját pénzükből tankolnak.  

Az Önkormányzattal és a Rendőrséggel való kapcsolatuk megyei szinten is példaértékű, a 

rendőrkapitány által havonta tartott megbeszéléseken is részt vesznek a Tűzoltóság és a 

Városgondnokság munkatársaival együtt. Hangsúlyozza a Polgárőrségnek a bűnmegelőzésben 

van szerepe. 

Polgárőr egyesületet civil személyek alakíthatnak, minimum 10 fővel, akik elfogadják a 

polgárőrök eszméit, pártsemlegesek, szélsőségektől mentesek és tagjai lesznek az Országos 

Polgárőr Szövetségnek. Megjegyzi, Veszprémben öt polgárőr egyesület működik. 

Amennyiben olyan polgárőrég alakul, amely megfelel az elvárásoknak, akkor lehetséges 

közöttük az együttműködés.  

Megköszöni az önkormányzat támogatását és biztosítja a jelenlévőket, hogy megpróbálnak 

minden esetben eleget tenni a hozzájuk érkező kéréseknek, például a rendezvények 

biztosításában. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Pápa Városi Polgárőrség 2011-ben is számíthat az Önkormányzat 

támogatására, a szolgálatszervezést biztosító infrastruktúra rendelkezésre bocsátásával, 

valamint támogatás biztosításával. Ebben az évben 280.000,- Ft támogatás nyújtására lesz 

lehetőség, a szerződés aláírására hamarosan sor kerül. Megköszöni a polgárőröknek az eddigi 

munkájukat és kifejti, a továbbiakban is számítanak az együttműködésükre mindazon célok 

megvalósításában, amit a rendőrséggel kapcsolatos beszámoló során is hangsúlyozott. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Pápa Városi Polgárőrség 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

13) Beszámoló Pápa Város Önkormányzata Közterület-felügyeletének 

tevékenységéről 

Előadó: Radó István, a Közterület-felügyelet vezetője 

 

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

Bánhidi László, a Városgondnokság vezetője.  

Zsegraics Gyula képviselő a testület ülésére visszaérkezett, jelen van 12 fő képviselő. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Közterület-felügylet köztisztviselőkkel látja el a feladatait, a Polgármesteri 

Hivatal  szervezeti egységeként azonban sajátos jogállással és feladatokkal rendelkezik. Még 

nem volt arra példa, hogy a Polgármesteri Hivatal bármelyik szervezeti egysége a testület 

előtt számoljon be munkájáról. 

 

Szirbek Rita képviselő 

A játszótéri dohányzás tilalmát rendeletben szabályozta az önkormányzat. Megkérdezi, hogy 

a rendelet elfogadását követően milyen gyakori volt a figyelemfelhívás, indult-e 

szabálysértési eljárás a rendeletben foglaltak megsértése miatt, mik a tapasztalatok a 

rendelkezések betartásával és betartatásával kapcsolatban. 

A családi házak előtt lévő árkok tisztán tartása a tulajdonos feladata, azonban ez az egyedül 

élő, idős, beteg emberek számára nehézséget okoz. Kérdése, hogy ezzel kapcsolatban mik a 

tapasztalatok. 

Milyen szubjektív okok– hangulat, kapuszín - alapján bírálják el a családi házak előtt lévő 

terület gondozottságát, gondol itt a fűnyírás elvégzésére. Többször tapasztalta, hogy a 

közterület-felügyelők differenciálnak a büntetések kiszabásakor. 
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Dr. Péntek Árpád képviselő 

A beszámolóban szerepel, hogy a Közterület-felügyelet munkatársainak feladatellátása a 

köztisztaság és környezetvédelem vonatkozásában kétirányú. Megkérdezi, mi az oka annak, 

hogy a lakossági felszólítások rövid időn belül eredményt hoznak, az önkormányzati 

közterületen a Városgondnokság azonban sok esetben csak ismételt jelzéseikre teljesíti a 

feladatait.  

 

Radó István Közterület-felügyelet vezetője 

A játszótéri dohányzással kapcsolatos kérdésre elmondja, hogy a rendelet megalkotása után 

fél év türelmi időszakot biztosítottak a rendeletben foglaltak megismerésére, és kizárólag 

figyelmeztetésben részesítették az érintetteket. 2010. január 1-jétől lehetett szankcionálni, 

azonban a játszóterek ellenőrzése alapján megállapítható, hogy nagyon ritkán fordul elő a 

játszótereken dohányzás, helyszíni bírság kiszabására még nem került sor. 

Elmondja, hogy amennyiben a családi ház előtt járda van, akkor az ingatlantulajdonos 

kötelessége az úttest és a járda közötti terület tisztán tartása, egyéb esetben ez a 

Városgondnokság feladata. 

Meglepődve hallotta Szirbek képviselő asszonytól, hogy véleménye szerint a fűnyírással 

kapcsolatos büntetések kiszabásában a közterület-felügyelők hangulata is közreműködhet. 

Hangsúlyozza, hogy kizárólag az utcakép alapján döntenek, és a környezetből kirívó házak 

tulajdonosait szólítják fel a munka elvégzésére. 

Dr. Péntek Árpád képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a lakossági felszólítások 

valóban hamarabb vezetnek eredményre, általában nincsen szükség bírság kiszabására. Úgy 

gondolja, hogy a Városgondnokság esetében a sokrétű feladat ellátás miatt fordulhat elő, hogy 

a felszólításoknak csak bizonyos idő elteltével tudnak eleget tenni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a parlagfűvel kapcsolatos rendelkezések szerint a növényt bimbózás előtt kell  

eltávolítani, mivel nagyon alacsonyan is képes virágot növeszteni, míg van olyan növény, 

amely virágzása esetén sem káros az egészségre. 

 

Bánhidi László intézményvezető 

Dr. Péntek Árpád által említett mondat neki is feltűnt a beszámolóban. Elmondja, hogy a 

Közterület-felügylettől bizonyos időszakonként kapnak egy listát a város területén 

végrehajtandó feladatokról, amelyet a kollegái folyamatosan maguknál hordanak. A 

végrehajtás során néha előfordul csúszás – az időjárástól függően -, azonban arról nincsen 

tudomása, hogy ez rendszeres lenne. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Hozzáteszi, bejelentések esetén először azt kell tisztázni, hogy az érintett terület magán- vagy 

köztulajdonban van-e, és ezek pontosítása után történhet meg a terület rendbetétele. 

 

Radó István Közterület-felügyelet vezetője 

Sajnálja, ha az intézményvezető kritikaként értékeli a megállapítást, nem annak szánta, 

kizárólag a tényeket írta le. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, nagyra értékeli a Közterület-felügylet tevékenységét az illegális hulladéklerakások 

megszüntetésével kapcsolatban. Az anyagban is szerepel, hogy a Rigó lakótelepen és 

környékén kritikus állapotok uralkodnak. Korábban a lakótelepen egy gondnok igyekezett az 

ott élők viselkedéskultúráját javítani. Kérdése, hogy most van-e ott gondnok kijelölve, 

amennyiben nincsen, akkor  milyen módszerekkel tudnak hatni az ott élőkre. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy gondnok foglalkoztatásban a Közterület-felügyelet nem érintett. A Rigó 

lakótelepen egyelőre díjfizetés nélkül szállítja el a város a hulladékot, térítésmentesen 

helyeznek ki hulladéktárolókat, amelyet az ott élők sajnos nem vesznek igénybe, hanem a 

tároló mellé teszik le a szemetüket. Véleménye szerint ez az állapot nem tartható, ezen 

változtatni fognak. Hozzáteszi, hogy nemcsak szankciókkal, hanem egyfajta minta 

nyújtásával is megpróbálják rávenni az ott élőket a helyes magatartásra. Egy olyan bázist 

szeretnének ott kialakítani, ahol szakemberek segítenének az elfogadható állapotok 

elérésében, hiszen úgy tűnik, az eddigi törekvések eredménytelenek voltak. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, pár héttel ezelőtt fültanúja volt annak, hogy az egyik 

Kossuth utcai üzlet előtt, a próbababát kihelyező üzletvezetőnek egy közterület-felügyelő azt 

mondta, hogy déli 12 óra után vegye be a babát, addig kint maradhat. Véleménye szerint itt 

szabálysértés történt. Meg kellene próbálni a munkatársakat olyan módon irányítani, hogy ne 

legyenek ilyen, és ehhez hasonló kirívó esetek. Megjegyzi, a márciusban általuk rendezett 

táncverseny plakátjainak kitételekor 15 percen belül felhívták a figyelmét, hogy távolítsák el 

azokat, amit azonnal meg is tettek. Nem érti, hogy miért alkalmaznak kettős mércét a 

munkatársak. 

Már említette, hogy a belvárosban található utcákba – Szent László utcába, Rákóczi utcába, 

Eötvös utcába – többször hajtanak be engedély nélkül nagyértékű gépkocsival. Véleménye 

szerint itt erőteljesebb fellépésre lenne szükség. Pápa korábbi polgármestere azt javasolta 

neki, hogy jelentse be amennyiben probléma merül fel, amit gyakorlatilag minden héten 

megtehetne. Sajnos a helyzet hónapok óta nem változott, egyes autókat azonnal, míg másokat 

egyáltalán nem büntetnek meg. A jogkövető magatartást mindenkitől meg kellene követelni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A testület előtt magával a jelenséggel tudnak foglalkozni, konkrét esettel nem. 

 

Radó István Közterület-felügyelet vezetője 

Erőss Bulcsú képviselő által felvetett problémára válaszolva elmondja, hogy a próbababák 

elhelyezésére nem kell közterület-használati engedélyt kérni. A város hirdetményekkel való 

elárasztása a tiltott helyeken – autóbuszváróban, zajfogó falakon – más kategóriába tartozik. 

A kollegái hamar észlelték az általa említett falragaszokat, és azzal kapcsolatban teljes 

mértékben jogszerűen jártak el. Nem érti, hogyan hangozhatott el a képviselő által említett 

mondat, mivel a délelőtti és délutáni időszak között gyakorlatilag nincsen különbség a 

próbababák elhelyezésével összefüggésben. 

A belvárosba valóban többen hajtanak be engedély nélkül, hozzáteszi, ilyen tapasztalásakor a 

közterület-felügyelő minden esetben eljár és elsősorban helyszíni bírságot alkalmaz, de 

szabálysértési feljelentésekre is sor szokott kerülni. A Szent László utcában engedély nélkül 

behajtó nagy értékű gépkocsiról nincsen tudomása, három ilyen értékű autónak van engedélye 

oda behajtani. Már azt is jelezték neki, hogy a kisértékű – Lada típusú – személygépkocsival 

szemben sem intézkednek a kollegái, amelyből az derülne ki, hogy kizárólag a 

középkategóriás autókat részesítik büntetésben, azonban ez nem így van. Hozzáteszi, a 

belvárosban a jelenlétük ellenére mindig találkoznak engedély nélküli behajtásokkal, sajnos 

ez a közlekedési morálnak köszönhető. 
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Erőss Bulcsú képviselő 

Valószínűnek tartja, hogy egy negyedik nagyértékű autó is be szokott hajtani a Szent László 

utcába, amelynek tulajdonosa nem rendelkezik engedéllyel. A gyakran hat személyt is szállító 

Ladák sem engedéllyel hajtanak be, azonban egy közterület-felügyelő nem tud erélyesen 

fellépni hat megtermett cigányemberrel szemben. A Szent László utcával kapcsolatos 

probléma pont olyan visszatérő motívum, mint „Petőfinél a szabadságszeretet”. Ezt sajnos el 

kell fogadni, azonban az ott lakókat ez a probléma nagy mértékben zavarja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi Pápa Város Önkormányzata 

Közterület-felügyeletének tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

Jelentés a képviselőtestület ülésein hozott lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

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: 

 

 

93/2011. (IV.14.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 13, 19, 

20, 21/2011. (II.25.) határozatok, valamint a 34, 37, 38, 40, 

43/2011. (III.17.) határozatok végrehajtására adott jelentést 

elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

114/2010. (VIII.19.) határozat végrehajtására adott jelentést 

elfogadja, ezzel egyidejűleg a Pápa Város 

Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító 

okiratát akként módosítja, hogy az alapító okirat 8. 

pontjából „ A kuratórium titkára: Németh Tamás” 

szövegrészt hatályon kívül helyezi. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 

módosított alapító okirat aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 
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3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

15/2011. (II.25.) határozat végrehajtására adott jelentést 

elfogadja, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a 

konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

14) Vegyes ügyek 
 

a) Unger Tamás alpolgármester Pápa Város Turizmusáért Alapítvány 

kuratóriumában betöltendő elnöki tisztségéhez hozzájárulás, Pápai 

Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába Pápa Város 

Önkormányzata képviseletére megbízás 

Gyeginszky Júlia megválasztása a Pápa és Vidéke Lapkiadó, 

Hirdetésszervező Kft. – cégbírósági bejegyzését követően Pápai Platán 

Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. – felügyelő bizottsági 

tagjának 

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi, hogy milyen végzettséggel rendelkezik a Pápai Platán Városmarketing és 

Turisztikai Nonprofit Kft. felügyelő bizottságába delegálni kívánt Gyeginszky Júlia. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Elmondja, hogy a tagnak jelölt személy agrár- és környezetmérnöki végzettséggel 

rendelkezik. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Szerencsésebbnek tartaná a felügyelő bizottságba olyan személy delegálását, aki turisztikai 

végzettséggel rendelkezik. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

A felügyelő bizottságnak nem az a célja, hogy meghatározza a cég ügyvezetését vagy üzleti 

stratégiáját, hanem a gazdasági működés és az alapszabály betartásának ellenőrzése. 

Megjegyzi, hogy egy marketinggel foglalkozó gazdasági társaság könyvvizsgálója sem 

marketing, hanem pénzügyi szakember, továbbá a húsgyárban sem húsipari végzettséggel 

rendelkezik a felügyelő bizottsági tag. Megjegyzi, ilyen alapon képviselőtársai közül kevesen 

lehetnének felügyelő bizottsági tagok. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Egyetért azzal, hogy a felügyelő bizottsági tagság ellátásához nincsen szükség szakirányú 

végzettségre. Morális értelemben azonban felmerült benne, hogy nem lehet-e zavaró egy 

olyan személy jelölése, aki köztudottan tagja a Fidelitasnak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Véleménye szerint ebből a szempontból nem számítanak a valláshoz, párthoz való kötődések. 

Tényként közli, hogy a felügyelő bizottsági tagságok tekintetében egyfajta megegyezés 

született a pártok között, hogy az a szervezet tölti be ismét a tisztséget, aki a korábbi tagot 

jelölte, és ebben nem lát kivetnivalót. Az egyértelmű szabályok mindig világosabbak. 
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

94/2011. (IV.14.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

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

(2) bekezdés bd) pontja alapján hozzájárul Unger Tamás 

alpolgármesternek a Pápa Város Turizmusáért Alapítvány 

kuratóriumában betöltendő elnöki tisztségéhez. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa 

és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervező Kft. – cégbírósági 

bejegyzését követően Pápai Platán Városmarketing és 

Turisztikai Nonprofit Kft. - felügyelő bizottsági tagjának 

2013. május 29-ig Gyeginszky Júliát választja meg. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a 

határozatról az Alapítvány alapítóját, és a Kft. ügyvezetőjét 

tájékoztassa.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába Pápa 

Város Önkormányzata képviseletére dr. Áldozó Tamás 

polgármester helyett Unger Tamás alpolgármestert bízza 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni a Képviselőtestületnek azt a támogatást, amit a Pápai Szakképzés-szervezési 

Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásakor kapott, szép időszakot jelentett neki. 

 

 

b) Pályázat Spartacus pálya felújítására 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 
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Ismerteti, a pályázaton meglévő sportlétesítmények felújítására, vagy újak létrehozására lehet 

pályázni, előfeltétel egy terv elkészítése volt. Az anyagi lehetőségeket és a feladatokat is 

számba véve a létesítmény felújítására tesznek javaslatot. 

 

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: 

 

95/2011. (IV.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján támogatás igénybevételével 

a Fiumei utcában lévő városi diáksporttelep, a Spartacus pálya 

felújításával.  

A fejlesztés bruttó bekerülési költsége 20 341 468 Ft, az igényelt 

támogatás 16 273 174 Ft, a szükséges saját forrás 4 068 294 Ft, 

melyet a pályázat elnyerése esetén, annak felmerülésekor a 

2011. évi költségvetése terhére biztosítja.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a pályázat 

hiánypótlásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő:  a pályázat hiánypótlásában megjelölt határidő 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

           Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

     Molnár István műszaki osztályvezető 

 

 

c)  Pápa, Somlai u. – Munkás u. közötti városrész csapadékvíz-elvezetése 

pályázathoz saját forrás, valamint önrész biztosítása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy a most hozandó határozat alapján szükséges lesz a következő testületi ülésen 

a költségvetési rendelet módosítása. Úgy tűnik, az erre az évre vállalt kötelezettségek közé 

beilleszthető a pályázathoz szükséges önrész.  

 

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: 
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96/2011. (IV.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete továbbra is 

egyetért a 111/2010. (VIII.19.) határozatában foglaltakkal azzal, 

hogy a  Pápa, Somlai u. – Munkás u. közötti városrész 

csapadékvíz-elvezetése pályázathoz a saját forrást – 18 865 688 

Ft – valamint a pályázatban el nem számolható költségelemek 

megvalósításához – 24 582 875 Ft – önrészt a 2011. évi 

költségvetésében biztosítja.  

 

Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a 

Közreműködő Szervezet részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Molnár István műszaki osztályvezető 

 

 

d)  Hozzájárulás a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőnek a 

KDOP-5.2.1/C-11 Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázatban 

konzorciumi tagként történő részvételéhez, saját forrás biztosítása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Havrilla Gyula,a pápai Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő orvos-igazgatója. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

97/2011. (IV.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért 

azzal, hogy a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő a KDOP-5.2.1/C-11 Rehabilitációs szolgáltatások 

fejlesztése című felhívásra benyújtandó regionális pályázatban 

konzorciumi tagként részt vegyen, melyhez a saját forrást 

biztosítja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a főigazgatót, hogy fentiekkel 

kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2011. április 15.  

Felelős: Dr. Vörös Ibolya főigazgató 
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e)  Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 2011-2015. közötti 

időszakra vonatkozó Szakmai Fejlesztési Tervének elfogadása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Vargáné Maurer Ilona, a Gróf Esterházy Kórház és 

rendelőintézeti Szakrendelő ápolási igazgatója és dr. Havrilla Gyula orvos-igazgató. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Indítványozza, hogy a Szakmai Fejlesztési Terv végleges változatának megtárgyalási 

határideje 2011. szeptember 30. legyen, így a képviselők a napirendet két fordulóban 

tárgyalják meg. Elmondja, a mai ülésen a terv első olvasatát tarthatják a kezükben. Döntését 

azzal indokolja, hogy a rehabilitációs járó-és fekvőbeteg-ellátás változásai még nem 

tisztázódtak teljesen, valamint a megyében működő kórházak közötti együttműködés is új 

lehetőségeket nyithat meg. A kitűzött határidőig a Semmelweis-tervről is többet tudhatnak 

meg, és az időközbeni pályázati lehetőségek is kiderülnek. Mindezek tudatában pontosabban 

határozhatják meg a pápai kórházban szükséges egészségügyi struktúrát, amelyhez majd 

komoly önkormányzati forrásokat biztosítanak. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, a Kórház vezetése tartalmas anyagot állított össze. A fejlesztésekkel kapcsolatban 

megkérdezi, hogy a minimumfeltételek kielégítése milyen arányban valósul meg, 

rendelkezésre áll-e minden eszköz a megfelelő orvosi ellátás nyújtásához, továbbá elegendő-e 

a szakdolgozói létszám. 

Az előterjesztésben szerepel az aneszteziológusok számának bővítése. Kérdése, hogy milyen 

formában kívánják őket alkalmazni és az mekkora költséget jelent. Az egészségügyi dolgozók 

szakmai megbecsültségének megerősítését helyi szinten is fontosnak tartaná, az anyagban a 

továbbképzések lehetősége is erre utal. Megkérdezi dr. Vörös Ibolya főigazgatót, hogy ezzel 

kapcsolatban vannak-e még további terveik. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Úgy gondolja, ha a mai magyar egészségügyi szervezetek működését a minimumfeltételek 

hiánytalan meglététől tennék függővé, akkor komoly ellátási nehézségek lépnének fel az 

ország egész területén. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Elmondja, a pápai kórház megfelel a tárgyi minimumfeltételeknek, az Állami Tisztiorvosi 

Szolgálat által végzett éves ellenőrzések eredményei is ezt bizonyítják. A személyi feltételek 

esetén elmondható, hogy nincsenek jó helyzetben, de a feladatot el tudják látni, a 

szakdolgozói létszám is megfelelő. A betegség vagy szülés miatt a rendszerből kieső 

szakdolgozókat pótolni tudják. 

Elmondja, az aneszteziológiával kapcsolatos fejlesztések egy teljes munkaidőben dolgozó, 

stabil gárda kialakítására irányulnak. Jelenleg három külsős munkatárs látja el 

részmunkaidőben a feladatokat, közreműködői szerződések alapján.  

Minden dolgozónak megadják a továbbképzés lehetőségét, a máshol elvégzett 

továbbképzéseket anyagilag is megpróbálják támogatni. A szakdolgozók részére intézményen 

belül is szerveznek akkreditált továbbképzéseket, amik által megszerezhetik a 

kreditpontjaikat. A háziorvosoknak minden hónap utolsó csütörtökén szerveznek akkreditált 

továbbképzést, amelyen a kórházban dolgozó kollegák is részt vehetnek a szakmai 

továbbképzésük egy részének teljesítése érdekében. Hozzáteszi, az anyagi lehetőségeik 

jelenleg ezt engedik meg. 
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Erőss Bulcsú képviselő 

Elmondja, a kórház Szakmai Fejlesztési Tervéről laikusként kizárólag elismeréssel tud 

beszélni. Véleménye szerint a terv pénzügyi részét a politikának kellene hozzátennie, és úgy 

gondolja, hogy a nagy ívű városfejlesztési tervek egy komoly felszereltséggel működő kórház 

meglétét is indokolják. Megjegyzi, dr. Vörös Ibolya politikusként és intézményvezetőként 

egyaránt sokat tud tenni a kórházért.  

Személyes tapasztalata, hogy több beteg is jár a pápai kórházban dolgozó orvosokhoz, például 

dr. Havrilla Gyula főorvoshoz, akár Kiskunlacházáról is, ezért cáfolná azt az állítást, miszerint 

a pápaiak nem a város kórházában kezeltetik magukat. Elmondja, tőle telhetően mindenben 

támogatni fogja a pápai kórházat. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Hozzászólását felolvasva elmondja, hogy a magyar egészségügy aktuális helyzete, jövője 

mindig kiemelt témája volt a magyar közéletnek. A legfontosabb kampányüzenetek, a 

legvitatottabb kormányzati döntések e dimenzióban születtek. A kórház Szakmai Fejlesztési 

terve a minimumfeltételek fejlesztésén kívül azokat a feladatokat, elképzeléseket tartalmazza, 

amelyet az egyes szakmacsoportok fontosnak tartanak a korszerűbb egészségügyi 

tevékenységek végzése, a versenyképesség megőrzése, a pápai és a kistérségek lakosságának 

minél hatékonyabb ellátása szempontjából. Ezen eszközbeszerzések, struktúraátalakítások, 

szakdolgozói továbbképzések, létszámbővítések, elképzelések az anyagban négy ütemben 

kerültek meghatározásra, a prioritási sorrendek figyelembe vételével. A négy évet felölelő 

koncepció 880 millió Ft összegben tartalmazza ezeket a fejlesztéseket. Az anyagból kitűnik, 

hogy az akut ellátás fejlesztése mellett a kórház kitörési pontjának a mozgásszervi 

rehabilitáció szakterületét tekintik, erre utalnak a továbbképzések is, valamint az alagsorban 

kialakított tornaterem, infrastrukturális átalakítások, a Várkertfürdő fizioterápiás 

szolgáltatásainak biztosítása a betegek odaszállításával, amit rendkívül jó ötletnek tart. A 

fejlesztési tervben hosszabb távú elképzelésként szerepel, hogy a kórház akár egy megyei, 

illetve regionális rehabilitációs központtá is válhatna. Úgy gondolja, hogy jelentős szakmai 

előrelépést jelentene, valamint betegelégedettségi mutatók emelkedése is elérhető lenne a 

kardiológiai szakorvosi létszám bővítésével, hiszen köztudott, hogy a szív- és érrendszeri 

megbetegedések előfordulása a népesség körében magas, ezzel párhuzamosan a kardiológiai 

szakrendelések zsúfoltsága is szembetűnő. Ugyanilyen siker érhető el – ami 21. századi 

elvárás – a sürgősségi betegfelvétel, valamint az osztály fejlesztése, szakdolgozói 

létszámbővítés, az ún. triázs irányába történő elmozdulás. 

Rendkívül pozitív dolognak tartja az ún. érdekes esetek fórumát, amibe előzetes 

tárgyalásokat, egyeztetéseket követően a háziorvosokat is bevonhatnák, hiszen az ott 

elhangzottak hozzájárulnának a szakmai képzésükhöz, az ismeretanyag-bővítésükhöz. 

A költséghatékonyság szempontjából mindenképpen kiemelendő az egynapos sebészet 

preferálása a műtétes szakmák esetében, a progresszivitási szinteknek a figyelembevételével, 

továbbá a környező társintézményekkel együttműködve a magasabb szintre történő 

továbbutalás, a nappali kórház lehetőségének megvizsgálása a gyerekosztály tekintetében, a 

gyermekügyeletnek a bevonásával, valamint a kúraszerű ellátásoknak a preferálása.  

Ugyan a fejlesztés második ütemében – 2013-ra - tervezik a 16 szeletes CT berendezésnek a 

beszerzését, azonban az előkészületek elindítását fontosnak tartaná, ezzel kapcsolatban a 

főigazgató asszony már tett lépéseket, amit ezúton is megköszön. Köztudott, hogy a jelenlegi 

CT berendezés mind a szűk vizsgálati paletta, mind az OEP finanszírozás miatt már nem 

korszerű. A kórháznak ezen terület elvesztése rendkívüli stratégiai jelentőséggel bírna a 

jövőre vonatkozóan. 

A magyarországi tendencia alapján egyre növekszik a 60 éven felüliek aránya, egyre több 

idős embert lát el a kórház. Az átlagéletkor növekedése a civilizációs kor diadalának 
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tekinthető, amely azonban jelentős terheket ró a társadalomra, a városra és a kórházra 

egyaránt. 

Előrelépésnek tartaná az ápolási osztály barátságosabbá, komfortosabbá tételét, ismerve az ott 

uralkodó állapotokat. Magyarországon évente 60.000 új daganatos betegséget regisztrálnak, 

amelyből 34.000 beteg életét sajnos már nem sikerül megmenteni, ezért célként tűzné ki a 

hospice szolgáltatásnak a megvalósítását, amellyel a főigazgató asszony is egyetért. A hospice 

vendégszeretetet és szállást jelent, ami által biztosítanák a betegek számára életminőségük 

megőrzését a halálukig. A modern hospiceban ötvöződik a kórház szakértelme és az otthon 

jellege. Megjegyzi, problémát az 51 %-os állami finanszírozás okozhat. A fenntartás további 

költségét önkormányzati pályázati támogatásokból és karitatív tevékenységekből szokták 

összegyűjteni  hasonló szervezetek. 

A szakmai fejlesztéshez a dolgozói elégedettség is hozzátartozik, dicséretesnek tartja a 

dolgozói továbbképzések biztosítását. A szakma megbecsültségének, presztízsének 

helyreállítása, valamint a kibővült munkaerőpiac elszívó ereje miatt érdemesnek tartaná olyan 

helyi intézkedések foganatosítását, melyek nem igényelnek akkora hozzájárulást az 

önkormányzat részéről. A dolgozóknak szervezett központi családi- vagy sportnapon a 

szakma képviselői egy tartalmas napot tölthetnének együtt, amely pozitívan hatna fizikai – és 

lelki megpróbáltatásaikra.  

Fontosnak tartaná, hogy az egészségügyben dolgozóknak is biztosítsanak cafetériát, javasolja, 

hogy a város vizsgálja meg az anyagi lehetőségeit, ezzel is kompenzálva a külföld elszívó 

hatását. 

Véleménye szerint a kórház fejlesztése, struktúraátalakítása valóban több szálon futó, 

összehangolt folyamat, ezért Ő maga is indokoltnak tartja a Szakmai Fejlesztési Terv két 

lépcsőben történő tárgyalását. Reméli, hogy nem igazolódnak be a Semmelweis-tervben 

megjelent területi egység besorolások - ami kedvezőtlen lehet a város javára -, a 

finanszírozási modellek, a gazdagok kórházi várólisták élére vásárolhatási lehetősége, az 

állami rendszer preferálása. Bízik abban, hogy szeptemberben pozitívan nyilatkozhatnak a 

kórház és az ott dolgozók jövőjéről, a város egészségügyi ellátásáról. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Véleménye szerint a hospice szolgáltatás fontossága kiemelkedő, javasolja annak 

megvizsgálását, hogy a létrehozásába miként lehetne bevonni a történelmi egyházakat, azok 

karitatív szervezeteit. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Elmondja, a hospice ellátás is többletkapacitás befogadásának minősül. Finanszírozott ellátást 

biztosítani jelenleg csak működési engedéllyel rendelkező szolgáltatás esetében tudnak. A 

betegségek palettájának átalakulása és a kórházakkal szemben támasztott igényrendszer 

alapján felmerül a hospice szolgáltatás szükségessége. Megjegyzi, a hospice szolgálatban 

feladatot ellátó nővérek képzését is szeretnék beindítani. A szolgáltatás beindítása a 

rendelkezésre álló megyei és régiós kapacitásokon múlik. Az intézmény keretein belül 

szeretnének megvalósítani minden elképzelést, ami a kistérség betegellátását szolgálja, és az 

részükről felvállalható. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról az alábbiak szerint: 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő 2011. – 2015. közötti időszakra vonatkozó Szakmai Fejlesztési 

Tervét első olvasatban elfogadja. 
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Utasítja a Polgármestert, hogy 2011. szeptember 30-ig a Szakmai Fejlesztési Terv végleges 

változatát terjessze a Képviselőtestület elé.” 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

 

98/2011. (IV.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gróf 

Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 2011. – 2015. 

közötti időszakra vonatkozó Szakmai Fejlesztési Tervét első 

olvasatban elfogadja. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy 2011. szeptember 30-ig a 

Szakmai Fejlesztési Terv végleges változatát terjessze a 

Képviselőtestület elé.  

 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

f) Alapító okiratok módosítása: Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, 

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Pápa Város 

Polgármesteri Hivatala 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság, valamint az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

99/2011. (IV.14.) határozat 

I. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító 

okiratának módosítását, valamint annak egységes 

szerkezetét az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerint 

jóváhagyja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gróf 

Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő alapító 

okiratának módosítását, valamint annak egységes 

szerkezetét az előterjesztés 3. és 4. számú melléklete szerint 

jóváhagyja. 
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3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 

módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az 

előterjesztés 5. és 6. számú melléklete szerint jóváhagyja.   

 

A Képviselőtestület döntése a közzétételt követő napon lép 

hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az 

alapító okiratok aláírására. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

II. 

A Képviselőtestület utasítja az érintett költségvetési szervek 

vezetőit, hogy a módosított alapító okirat alapján a Szervezeti és 

Működési Szabályzat szükséges módosítását végezzék el, és az 

egységes szerkezetű Szabályzatot terjesszék Pápa Város 

Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 

elé jóváhagyásra.  

 

 Határidő: benyújtásra: 2011. május 10. 

jóváhagyásra: 2011. május 31. 

Felelős: Intézményvezetők 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

 

g) Pápa Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Az előterjesztést az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra 

javasolja. 

 

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: 
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100/2011. (IV.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (1) 

bekezdés a) pontban kapott felhatalmazás alapján Pápa Város 

Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát 

az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület e döntése a közzétételét követő napon lép 

hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a Pápa Város 

Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési 

Szabályzatában foglaltakról a Hivatal köztisztviselőit 

tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

h) Közterületek elnevezése (Katedra utca, Csengő park) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

Elmondja, egy utcát és egy parkot kell elnevezni. Javasolja, hogy az utcát Csengő utcának 

nevezzék el. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Az utca elnevezésére szintén a Csengő kifejezést javasolja. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Az utca elnevezésére, tekintettel arra, hogy különálló területet képez, a Katedra elnevezést 

javasolja. Megjegyzi, az osztályteremben a katedra is különálló részt képez. A parkot 

javaslata szerint a boldogságot sugárzó Szivárvány kifejezéssel illessék. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Visszavonja az utca elnevezésére vonatkozó javaslatát, és támogatja annak Katedra utcára 

történő elnevezését, a park elnevezését pedig Csengő parknak javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását azzal kapcsolatban, hogy az előterjesztésben szereplő utcát 

Katedra utcának nevezzék el. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül fenti javaslatot elfogadta. 

 

Kéri a testület állásfoglalását azzal kapcsolatban, hogy az előterjesztésben szereplő parkot 

Csengő parknak nevezzék el. 
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül fenti javaslatot elfogadta. 

 

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

határozatot hozta: 

 

101/2011. (IV.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. 

Tv. 10. § (1) h/ pontjában foglalt hatáskörében eljárva, valamint 

a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 

településrész-nevekről, az utcanevekről és a házszámozásról 

szóló módosított 11/1991. (VI.4.) rendelete alapján  

 

-  az ingatlan-nyilvántartásban 2033/18 és 2034/20. hrsz. alatt 

felvett közterületet (utcát) Katedra utcának 

-  az ingatlan-nyilvántartásban 2041/11. hrsz. alatt felvett 

közterületet (parkot) Csengő parknak nevezi el. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a közterület 

elnevezéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

   Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

   Molnár István műszaki osztályvezető 

 

 

i)  Delegációkban résztvevők felkérése és kijelölése (Schwetzingen, Casalecchio de 

Reno) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Schweztingenbe a mostani utazáson kívül további két 

delegáció fog az idén utazni, júniusban és decemberben. Casalecchio de Renoba kétévente 

megy delegáció. Kéri a Képviselőtestület tagjaitól, hogy hatalmazzák fel a felkérésre és Rádi 

Róbert osztályvezetőnél jelezzék az utazási szándékukat. 

 

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: 

 

102/2011. (IV.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pápa város 

képviseletében Schwetzingenbe és Casalecchio di Reno-ba 

utazó delegációkban résztvevőket felkérje és kijelölje. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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j) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 

16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

               Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

Elmondja, az ápolási díj rendeletbe történő visszaemeléséről van szó. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

12/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. 

(VII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti 

számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltak-

nak megfelelően megalkotja. 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:      Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Írásbeli kérelmére három perc erejéig megadja a szót Kolompár Antalnak, tekintettel arra, 

hogy a képviselők is három percben szólalhatnak fel a napirendi pontok tárgyalása után. 

 

Kolompár Antal állampolgár 

Elmondja, 1994-ben a Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője, majd ezt 

követően a Cigány Érdekvédelmi Szervezetnek az elnöke volt. A Városgazdálkodásnál 

dolgozott 30 évet 30.000,- Ft-ért. Rászakadt az unokái nevelése, akiket sajnos nem tud 

eltartani. Olyan szépen zajlik ebben a városban az énekszó, de nem figyel fel senki a 

cigányokra. Nem tudja, hogy ezt hogy lehet megtenni, mikor az országot ők is nevelték, 

építették. Azokat a személyeket is építették, akik iskolába jártak. Hozzáteszi, ő is mehetett 

volna iskolába, de helyette a munkát választotta, amit az egészsége bánt. 

Szóvá teszi, hogy a Pápa Városi Cigányok elnökségét térítésmentesen vállalta. Elmondja, a 

vizitdíjak bevezetésekor 8.000,- Ft-ot adott a cigányoknak a saját zsebéből, de a városban élő 

emberek egy árva vasat sem adtak nekik.  
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Elmondja, a testületi ülésen elhangzó dolgok szépek és kövérek, csak rossz hallgatni őket. 

Mindenkinek megvan a munkahelye, de aki az életét ledolgozta Pápa városában, annak meg 

semmije sincsen. Az emberiségre rá vannak kényszerítve olyan dolgok, amit azok az emberek 

akarnak. Elmondja, hogy van egy brüsszeli bíróság, továbbá parlament, ahol pápai képviselők 

is vannak. A szegénység nagyon rossz, sokan vannak, akik nem tudják eltartani a gyerekeiket. 

Azt szeretné, ha megbeszülnék azokat a gyerekeket, akik óvodába, iskolába járnak. Arra is 

volt példa, hogy a bölcsődében szólni kellett a vezetőnek, mert a gyerekeit támadás érte.  

Pápa cigány elnökeként azt kéri, hogy biztosítsanak számukra munkahelyeket. Felhívja a 

polgármester figyelmét arra, hogy 20-25 személyt elvitt szavazni a 6. számú szavazókörbe, 

mert azt mondták, hogy a cigányok nem mennek el szavazni. Azt nem árulja el, hogy kire 

szavazott, 1994-ben esküt tett a titkok megtartására.  

Kéri, hogy a Pacsirta telepre helyezzenek ki egy általuk megjelölt személyt a rend fenntartása 

érdekében, akiért Ő maga vállalná a felelősséget, így nem lenne szükség a közterület-

felügyelőkre, rendőrökre, polgárőrökre. Megjegyzi, gyalogos járőrt nem sokszor lát az utakon, 

nem csoda, hogy ez az ország elpusztul. Véleménye szerint, ha több gyalogos rendőr lenne az 

utakon, a balesetek jobban visszaszorulnának. 

Kéri dr. Áldozó Tamás polgármestertől, hogy szavaztasson arról, hogy a lengyelpiac területe 

az ő tulajdonába kerüljön. Hozzáteszi, Ő is befizetné az abból származó bevételt, illetve az 

onnan felszabaduló 4-5 személynek olyan munkát tudna biztosítani, amiből meg tudnának 

élni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felhívja Kolompár Antal figyelmét, hogy a fenti kéréséről nem lehet szó, ezek a dolgok nem 

így működnek. 

 

Kolompár Antal állampolgár 

Kéri, hogy ezt adja neki írásba. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

alapján a 62.,63.,64.,65.,66. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül zárt ülést rendel el. 

 

A Képviselőtestület 13,50 órakor zárt ülésen, majd 13,55 órakor nyílt ülésen folytatja 

munkáját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntéseit. Felhívja a képviselők figyelmét a fontosabb 

események végén található úti jelentésre. A testület soron következő ülésére várhatóan május 

19-én kerül sor, ahol többek között megtárgyalják a hulladékkezeléssel kapcsolatos rendelet 

átfogó jellegű módosítását. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 14,00 órakor bezárja. 

 

K. m. f. 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. Kanozsainé dr. Pék Mária sk. 

 polgármester jegyző 


