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Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 30-i ülésén. 

 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Unger Tamás alpolgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

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

István, Venczel Csaba, dr. Hermann István, Szirbek Rita, Pingiczer Sándor 

képviselők, 11 fő. 

  

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

  Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

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 

  Bognárné Som Andrea, Balláné Pákai Csilla jegyzőkönyvvezetők. 

 

Távolmaradását bejelentette: Erőss Bulcsú és Zsegraics Gyula képviselő. 

A testület ülésére később érkezett: Grőber Attila képviselő. 
 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a megjelenteket a Munkácsy Mihály Általános Iskolában. A testület ülését 08,00 

órakor megnyitja.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 11 fő képviselő jelen van.  

 

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

hogy a 95. sorszámú előterjesztést a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 



 2 

108/2011. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. május 

30-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1) Beszámoló a Munkácsy Mihály Általános Iskola 

tevékenységéről 

 Előadó: Egyházi Viktorné intézményvezető 

 

2) Intézmény átszervezésekhez kötődő döntések 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a települési 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgál-

tatásról 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

4) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban 

biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita szociális és egészségügyi 

osztályvezető 

 

5) 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 

 

6) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa város 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita szociális és egészségügyi 

osztályvezető 

 

7) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a köztisztviselők 

munkavégzéséről és juttatásairól szóló 28/2001. (IX.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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8) Pápa Város Szolgáltatástervezési Koncepciójának 

felülvizsgálata 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita szociális és egészségügyi 

osztályvezető 

 

9) Tájékoztató az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények akadálymentesítésének helyzetéről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

               Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

10) Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről 

Előadó: Venczel Csaba intézményvezető 

 

11) Tájékoztató a Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet 

2010. évi munkájáról 

Előadó: Dr. Czirner József orvosigazgató 

 

12) A pápai kistérségben működő Civil Háló Szövetség 

tájékoztatója 

Előadó: Dr. Baloghné Uracs Marianna vezetőségi tag 

 

13) Megállapodás a Bakonyerdő Zrt-vel az erdei iskolák 

működtetése tekintetében 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

14) Vegyes ügyek 

 
 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

1) Beszámoló a Munkácsy Mihály Általános Iskola tevékenységéről 

            Előadó: Egyházi Viktorné intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Egyházi Viktorné intézményvezető, Ferenczi Kálmán és 

Megyeriné Borsó Éva igazgatóhelyettesek, valamint Mészáros Csaba építésvezető. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Egyházi Viktorné intézményvezető 

Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy örülnek az iskola felújításának, amelynek 

átadására várhatóan 2011. augusztus 31-én kerül sor. 

 

A Képviselőtestület a helyszínen megtekintette a Munkácsy Mihály Általános Iskolában 

megvalósuló beruházást, melynek pillanatnyi helyzetéről és a további tennivalókról 

tájékoztatta a jelenlévőket Egyházi Viktorné intézményvezető és Mészáros Csaba építésvezető. 
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Venczel Csaba képviselő 

Megkérdezi, hogyan élték meg a felújítást és azt, hogy az infrastrukturális beruházással 

egyidőben nevelési-oktatási szempontból is megújult az intézmény. A beszámolóban foglaltak 

szerint a 2009/2010-es tanévben jelentősen emelkedett a továbbképzésen részt vevő 

pedagógusok száma, amit a felújítással egyidőben szintén nem lehetett könnyű megvalósítani.  

 

Egyházi Viktorné intézményvezető 

Válaszában elmondja, hogy az elmúlt két tanév a tanárok, a diákok és szüleik számára sem 

volt könnyű. Az iskola infrastrukturális felújítására beadott pályázat elnyerésekor egyetlen 

dolog lebegett a szemük előtt, hogy minden felújítás befejeződik egyszer, és a különböző 

gépek, a légkalapács, és a fúrógépek reményeik szerint augusztus végére elhagyják az iskola 

területét. Mindezekkel együtt elmondhatja, hogy minden rendezvényüket megtartottak, és az 

iskola egy színházi bemutatóra is fel tudott készülni. Emellett örömmel kísérték figyelemmel, 

ahogyan az új épületrész elkészül. A szülőktől, diákoktól soha egyetlen panasz sem érkezett a 

felújítás munkálatai miatt, azonban a nevelés területén megsokszorozódtak a problémáik, 

ennek korrigálása a jövő év feladata. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Az előterjesztésben szerepel, hogy az iskola tanulmányi eredménye az utóbbi öt évben 0,16-

dal csökkent, a kompetencia-felméréseket figyelembe véve azonban majdnem minden 

tantárgyban az országos átlag felett teljesítenek. Megkérdezi, milyen arányban jelentkeztek a 

az iskola diákjai középiskolákba, és az onnan történő visszajelzések alapján hogyan állják 

meg a helyüket, továbbá milyen eredményeket okoz a tanulmányi átlagban a csökkenő 

gyereklétszám. 

Megkérdezi, milyen a német nemzetiségű nyelvű osztályban a német identitással rendelkező 

gyermekek aránya.  

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Megkérdezi a régi salakos kézilabdapályával kapcsolatban, lesz-e lehetőség a pálya 

kialakítására az udvaron a későbbiek folyamán.  

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Megkérdezi, mi okozhatja a magatartási problémákkal küszködő gyermekek számának 

növekedését, és az Arizona-szoba milyen lehetőséget biztosít ezek kezelésében. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi, növekedett-e a hiányzások száma az idei tanévben és ez összefüggésbe hozható-

e a felújítással, továbbá heti hány órában tanulnak nyelvet a gyerekek a német nemzetiségi 

osztályban. 

 

Egyházi Viktorné intézményvezető 

Válaszában elmondja, az iskola tanulmányi átlaga valóban csökkent, amelynek egyik oka, 

hogy az alsó tagozatos gyermekeket a tavalyi év végéig nem osztályozták. Hozzáfűzi, az alsós 

gyermekek tanulmányi eredménye emeli az iskolai átlagot. 

A törvényi előírás ellenére az iskolából kikerülő tanulókkal kapcsolatos visszajelzés kizárólag 

a Pápai Gazdasági Szakképző Iskolából és a Petőfi Sándor Gimnáziumból érkezik, amelyek 

szerint a volt diákjaik talpraesettek, jól képzettek, alakíthatóak. Bízik abban, ez a későbbiek 

során sem fog változni, bár a gyermekeket nehéz a tanulásra motiválni. Előfordult, hogy egy 

osztályban 11 tanuló bukott meg félévkor a tanuláshoz való hozzáállása miatt. Ez jelentősen 

rontotta az iskola tanulmányi átlagát. Ebben az osztályban a második félévben - a szülők 

tudtával - felzárkóztató képzésre volt szükség. A tanulmányi átlag 0,16 %-kal történő 
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csökkenése ellenére úgy véli, képezhető gyermekek kerülnek ki az iskolából. Véleménye 

szerint az idei évben felvételiző diákok reálisan választottak iskolát – az idén 13 gyermek 

szakiskolát -, ez az első helyen történő felvételükből is kiderül.  

Elmondja, a német nemzetiségi hagyományos nyelvoktató osztályba stabil a beiskolázás, az 

idén 44 fő jelentkezett a 28 fős osztályba. Az elutasított gyerekek közül két gyermek szülője 

élt panasszal, azonban biztosították őket arról, hogy az informatikai osztályban is megfelelő 

képzésben részesül a gyermek. A szülők inkább a nyelvtanulás lehetősége miatt választják a 

nemzetiségi osztályt, arról azonban nincs statisztikájuk, hogy a gyermekek közül kinek van 

német identitása. A nemzetiségi osztályban heti öt órában, csoportbontás keretében oktatnak 

német nyelvet, a cél az, hogy nyolcadik osztályban minél több gyermek tegye le sikeresen az 

alapfokú nyelvvizsgát. Az általános iskola utolsó évének őszén általában három-négy tanuló 

tesz sikeres vizsgát, majd a középiskola 9. és 10. osztályában egy kis ráképzéssel további 

gyermekek nyelvvizsgáznak le. A nyolcadik osztály második félévében középfokú 

nyelvvizsgának megfelelő színvonalú házi vizsgát tesznek a gyerekek Hauber Károly 

némettanár vezetésével, amelynek eredménye beleszámít az év végi osztályzatba. 

A kézilabdapályával kapcsolatban elmondja, sok gondot okozott a pályát borító vörös salak, 

amelyet az iskola területén mindenhonnan nehezen lehetett kitakarítani. A felújítás után az 

udvaron nem tudnak sportpályát kialakítani, a helyét térkővel és zöld felülettel fogják 

díszíteni. Sportpályát az épület háta mögött lehetne kialakítani, valamint az iskola melletti 

telek megvásárlásával nyílna lehetőség sportudvar kialakítására. Ezt régóta szeretnék 

megvalósítani, azonban a telekért elvárt és felajánlott összeg nagyban eltért egymástól, és az 

ehhez szükséges 15-16 millió Ft jelenleg nem áll az iskola rendelkezésére. 

A magatartási problémákkal kapcsolatban elmondja, a pedagógusok egyként állnak minden 

egyes rendbontó gyerek mellett a magatartásuk kordában tartása érdekében. Megjegyzi, hogy 

némely esetben – például székdobálás esetén – a rendőrségi feljelentés bizonyult visszatartó 

erőnek. Véleménye szerint a bezártság is okozhatta a magatartási problémák számának 

növekedését, hiszen egyedül az alsó tagozatos diákoknak nyílt lehetősége a Spartacus pályán 

a levegőzésre. A munkanélküliség és a csonka családok számának növekedése is 

közrejátszhat a viselkedési problémák kialakulásában. A problémák megoldására 

folyamatosan törekednek, hiszen elsősorban nevelők, aztán pedagógusok.   

Az Arizona-szoba módszerét – amelyet a Weöres Sándor Általános Iskolában dolgoztak ki -, 

szeptembertől szeretnék bevezetni. Lényege, hogy a rendbontó gyermeket kikísérik az 

Arizona-szobába, ahol egy pedagógus elbeszélget vele a rendbontás okáról. Amennyiben a 

diák nem tud visszatérni a tanórára, úgy délután esetmegbeszélés következik a gyermek 

osztályfőnökével és az érintett pedagógussal a probléma kezelése érdekében. Előfordul, hogy 

ez sem hoz megoldást, azonban a gyermek megtanulja, hogy a cselekedetéért vállalni kell a 

felelősséget. Többszöri rendbontás esetén a szülőket is behívják, aki sokszor itt szembesül 

gyermeke magatartási problémáival. 

A hiányzások és igazolatlan órák számának növekedése nem jellemző, minden iskolában 

vannak notórius hiányzók. Elmondja, három gyermek esetében volt szükség az iskoláztatási 

támogatás folyósításának felfüggesztésére. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, fontosnak tartja, hogy az iskola kiemelten kezelje a német nyelvtanulást, a 

középiskolában azonban megfigyelhető az angol nyelv dominanciája. Nem feltétlenül az a jó, 

ha minél korábban kezdik a gyerekek a nyelvtanulást, de a tapasztalatok szerint szívesen és 

kedvvel tanulják. 

Az iskolához közel vannak a város sportlétesítményei, korábban is a Spartacus pálya 

biztosította a gyermekeknek a mozgás lehetőségét. Az említett telek megvásárlását nem kell 

elvetni, az iskola területét az 1930-ban történt megépülése óta folyamatosan bővítik.  
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Elmondja, a pedagógusok és a gyerekek egy tanéven keresztül heti hat napot jártak iskolába, 

hogy minél hamarabb megkezdődhessen a nyári szünet, azonban ez az erőfeszítés felesleges 

volt a sikertelen közbeszerzés miatt, így a munka dandárját tanítás mellett kellett elvégezni. 

Elismerés illeti meg a szülőket, diákokat és pedagógusokat egyaránt, hogy mindkét évet ilyen 

fegyelmezetten viselték.  

A magatartási problémákkal küzdő gyermekeknél a pedagógusok szerint is a legtöbb esetben 

a rendőr jelent visszatartó erőt. Szóba került az iskolákban rendőri jelenlét biztosítása, 

amelynek során a gyerekek megtanulnák, hogy a rendőri munka a hétköznapok része, szükség 

esetén segítséget nyújt, és tartja a kapcsolatot a pedagógusokkal. Bízik abban, hogy a jövőben 

az átstrukturálódás eredményeként több rendőrt is fel tudnak majd venni az említett 

munkakörbe.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakkal kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Munkácsy Mihály 

Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szünetet rendel el. 

 

Ezt követően a további napirendek megtárgyalására a Városháza „A” épületének 

nagytermében került sor.  

A testület 9,10 órakor folytatja a napirendek tárgyalását. A testület ülésére megérkezett 

Grőber Attila, jelen van 12 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, sajnálatos módon tegnap délután elhunyt Mádl Ferenc, volt köztársasági elnök. 

Mádl Ferenc Veszprém megyében született, és egész életében sok szállal kötődött a 

megyéhez, 2002. szeptember 2-án a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma tanévnyitó 

ünnepségén mondott köszöntőt. Ő honosította meg azt a szokást – amit Sólyom László is 

követett -, hogy az államfőként kapott ajándéktárgyait elárvereztette. Mádl Ferenc az 

ajándéktárgyakért kapott bevételt a bakonyszücsi Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki 

Otthona részére ajánlotta fel. Hozzáteszi, Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetéssel is 

rendelkezett. Megkéri a jelenlévőket, hogy egyperces néma felállással emlékezzenek Mádl 

Ferenc, volt köztársasági elnökre. 

 

A Képviselőtestület tagjai 1 perces néma felállással emlékeznek meg Mádl Ferenc, volt 

köztársasági elnökről. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Napirend előtti hozzászólását felolvasva elmondja, felszólalásának a Fontos döntés után címet 

adta. 2011. április 28-án a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 70/2011. (IV.28.) 

határozatával döntött Veszprém megye egészségügyi szakellátásának integrációjáról. A 

határozatban foglaltak szerint egyesülni fog a Veszprém Megyei Önkormányzat farkasgyepűi 

Tüdőgyógyintézete és a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő. A pápai 

kórházban a megyei egészségügyi integráció keretén belül megszűnik a fekvőbeteg-ellátás az 

urológiai, a szemészeti és a fül-orr gégészeti osztályokon, ugyanakkor fejlesztésekre kerül sor 

az egynapos sebészeti ellátások terén, és a pápai kórház egyik alapprofilja a mozgásszervi 
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rehabilitáció lehet. Hosszú évek óta látható, hogy a magyar egészségügyi ellátórendszer, 

annak finanszírozása, az intézményi struktúra komoly átalakításra szorul. Erre az elmúlt 

kormányzati ciklusban is volt egy elvetett kísérlet, de most az Orbán kormány Semmelweis-

terve is azt tartalmazza, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi- és humánerőforrások nagysága 

szükségessé teszi az egészségügyi ellátó rendszerek integrációját. 

Bizonyára a Fidesz színeiben jelen lévő képviselők is kaptak olyan kérdéseket az elmúlt 

hetekben a választókerületeikben élő pápai polgároktól, hogy miként alakul a jövőben a pápai 

kórház sorsa. Aggódás tölti el az embereket, hogy Veszprémbe kell átjárniuk a vesekő, 

mandula, vagy szürkehályog műtéteik miatt. Elmondja, az integrációval kapcsolatos érdemi 

információk híján nagyon nehéz bármit is felelősséggel mondani a pápai lakosoknak. 

Mindeközben Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. április 14-én egy 

olyan Szakmai Fejlesztési Tervet tárgyalt a pápai kórház jövőjéről, amelyben erről az 

integrációról még nem volt szó, de amely kapcsán a polgármester a napirend tárgyalása 

közben tett egy halvány utalást arra nézve, hogy komoly változások jöhetnek a pápai kórház 

életében. Idézi: ”A rehabilitációs járó- és fekvőbeteg-ellátás változásai még nem tisztázódtak 

teljesen, valamint a megyében működő kórházak közötti együttműködés is új lehetőségeket 

nyithat meg.”  

A pápai szocialisták felelősséget éreznek a városért, a pápaiakért, és a pápai intézmények 

jövőjéért. Elmondja, a pápai kórház ügyében is készek a kompromisszumra, támogatni tudnak 

minden olyan előterjesztést, ami stabilizálja a pápai kórház működését, és olyan fejlesztési 

jövőt nyit meg a pápai kórház előtt, amely mind a betegek, a pápai egészségügyi 

intézményrendszer, mind a város számára jó. Ehhez viszont az szükséges, hogy ne csak egy 

szűk kör legyen birtokosa az információknak, hanem minden döntéshozó. Arra kéri a 

polgármestert, hogy az egészségügyi integrációt előkészítő tárgyalásokról, ott hozott 

megállapodásokról és a még várható egyeztetésekről teljes körű tájékoztatást kapjanak akár az 

illetékes szakbizottság, akár a testület soron következő ülésén. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felhívja a képviselő asszony figyelmét a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak 

betartására, amely szerint a napirend előtti felszólalás időtartama legfeljebb 3 perc lehet. 

Örömmel hallott a szocialisták felelősségérzetéről. 

 

 

2) Intézmény átszervezésekhez kötődő döntések 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Veszpréminé Turtsányi Valéria, Uhlár Tibor 

intézményvezetők, Schmidt Dezsőné kuratóriumi elnök és Mészárosné Oláh Judit gazdasági 

ügyintéző. 

 

- Veszprém Megyei Önkormányzat részére átadott intézmények finanszírozásában 

részvállalás, Türr István Gimnázium és Kollégium átalakítása, Acsády Ignác 

Szakképző Iskola és Kollégium átalakítása, valamint kollégiumi férőhely 

biztosítása, Pápa, Komáromi u. 14. szám alatti épület turisztikai célú 

szálláshelyként történő hasznosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

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



 8 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

109/2011. (V.30.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

hozzájárul, hogy Pápa Város Önkormányzata – külön 

megállapodásban meghatározottak szerint – legfeljebb a 

Megyei Önkormányzat által nyújtott támogatás 35 %-ának 

megfelelő mértékig - részt vállaljon az átadott intézmények 

finanszírozásában, a feladat helyben történő ellátása 

érdekében. A hozzájárulás fedezetét Pápa Város 

Önkormányzata 2011. évi költségvetésében biztosítja.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó megállapodás 

aláírására.  

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető  

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - Pápa 

Város Önkormányzata és a Veszprém Megyei 

Önkormányzat között a pápai Türr István Gimnázium és 

Kollégiumban ellátott feladatok Veszprém Megyei 

Önkormányzat által történő átvállalása tárgyában létrejött 

megállapodás 2009. május 21. napján kelt 2. sz. 

módosításával elfogadott 4/2. pontjában foglaltak alapján - 

egyetért a közoktatási intézmény Veszprém Megyei 

Önkormányzat által tervezett átalakításával. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselőtestület döntéséről 

a megyei önkormányzatot tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

  

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - Pápa 

Város Önkormányzata és a Veszprém Megyei 

Önkormányzat között a pápai Acsády Ignác Szakképző 

Iskola és Kollégiumban ellátott feladatok Veszprém Megyei 

Önkormányzat által történő átvállalása tárgyában létrejött 

megállapodás 2009. május 21. napján kelt 2. sz. 

módosításával elfogadott 4/2. pontjában foglaltak alapján - 

egyetért a közoktatási intézmény Veszprém Megyei 

Önkormányzat által tervezett átalakításával. 
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Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselőtestület döntéséről 

a megyei önkormányzatot tájékoztassa 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

nyilatkozik, hogy az Acsády Ignác Szakképző Iskola és 

Kollégium közoktatási intézményben kollégiumi 

jogviszonnyal rendelkező tanulók és a 2011/2012. tanévre 

jelentkezők részére a fenntartásában működő férőhelyeken 

2011. szeptember 1-től kollégiumi elhelyezést biztosít.  

 

Határidő:  2011. szeptember 1. 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

Kollégiumvezetők 

 

5. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzat tulajdonában lévő 3284/7 helyrajzi számú 

középiskola megnevezésű, természetben a Pápa, Erkel 

Ferenc u. 39. szám alatt található, kollégium rendeltetésű 

épületben a 2011/2012. tanévre az Arany János 

Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók kollégiumi 

elhelyezésének feltételeit megteremti, elvégzi a szükséges 

állagmegóvási, karbantartási, felújítási munkáltatokat, 

biztosítja a szükséges berendezéseket.  

 

Határidő:  legkésőbb 2011. szeptember 01. 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

Menyhárt László Gazdasági osztályvezető 

Molnár István Városfejlesztési osztályvezető 

Intézményvezetők 

 

6. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa, 

Komáromi u. 14. szám alatti épületet 2011. július 1-től 

turisztikai célú szálláshelyként hasznosítja, melyet a Pápai 

Platán Turisztikai és Városmarketing Nonprofit Kft. 

üzemeltet.    

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.   

 

Határidő: 2011. július 1. 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

Menyhárt László Gazdasági osztályvezető  
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- Városi Sportcsarnok megszüntetése, Uhlár Tibor vezetői megbízásának 

visszavonása,  Jókai Mór Művelődési Központ alapító okiratának módosítása, 

Pedagógus Művelődési Ház helyiségbérletének felmondása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 

mellett, a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy a 

határozati javaslat 2. számú mellékletében a „6. pont második bekezdése” szövegrész 

helyesen „6. pont harmadik bekezdése”. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi Uhlár Tibor intézményvezetőtől, hogyan vélekedik intézménye megszüntetéséről, 

valamint Veszprémié Turtsányi Valéria intézményvezetőtől, hogy a határozati javaslat 

elfogadása esetén hogyan tervezi integrálni a Városi Sportcsarnokot a Jókai Mór Művelődési 

Központba. 

 

Uhlár Tibor intézményvezető 

Elmondja, az intézmények összevonásáról megfontoltan, felelősségteljesen döntöttek a város 

vezetői. Fegyelmezett közalkalmazottként veszi tudomásul a döntést, nem kíván véleményt 

nyilvánítani.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Hozzáteszi, egy önállóan működő költségvetési szerv integrációja érzelmileg is megviselheti 

az intézmény vezetőjét. 

 

Uhlár Tibor intézményvezető 

Megjegyzi, természetesen nem ez élete legszebb napja. 

 

Veszpréminé Turtsányi Valéria intézményvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, a Jókai Mór Művelődési Központ egy jól szervezett 

intézményként működik és szeretné, hogy ez az integrációt követően is így maradna. 

Hozzáteszi, számít az intézményben dolgozók tapasztalataira és tudására. 

 

Grőber Attila képviselő 

A Pedagógus Művelődési Házzal kapcsolatban megkérdezi, egyeztettek-e az alapítvány 

kuratóriumával, valamint a Pedagógusok Szakszervezetével, és ha igen, az hogyan zajlott. A 

Pedagógus Művelődési Ház nem egy önálló intézmény, az alapító okiratban foglaltak szerint a 

neve Pápai Pedagógus Művelődési Ház Közhasznú Alapítvány. Véleménye szerint az alapító 

feladata nem kizárólag „egy szoba biztosítása” a Pedagógus Művelődési Házban az 

Alapítvány működéséhez. A Képviselőtestület a 24/2005. (V.30.) határozatában a Pedagógus 

Művelődési Ház feladatainak további ellátása érdekében hozzájárult az alapítványként történő 

működtetéshez a tulajdonát képező, Pápa, Fő u. 2. szám alatti épületben. Előfordulhat, hogy 

ez jogi problémákat vet fel, amelyben a jogászok nem értenek majd egyet. 

További kérdése, mi lesz az Alapítvány vagyonával, hol fogják azt tárolni, konkrétan milyen 

kiszolgáló létesítmény kialakítására céloz az előterjesztés a Fő u. 2. szám alatti épületben, 

valamint kap-e az Alapítvány a továbbiakban TEMI támogatást. 

Megkérdezi, az előterjesztő lát-e lehetőséget az Alapítvány munkaerőinek megőrzésére, ez 

egyben a Kuratórium felelőssége is, amelynek ő is tagja. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A kérdésekre válaszolva elmondja, ahogyan az Alapítvány létrehozta a munkahelyeket, úgy 

azok megőrzéséről, vagy felmondásáról is gondoskodhat, ezzel kapcsolatban nem történt 

tulajdonosi felhatalmazás.  

Előfordulhat, hogy a jogászok nem értenek egyet az előterjesztésben foglaltakkal. Az 

Alapítványnak Pápa város tulajdonát képező épületben biztosítottak helyiséghasználatot, 

azonban az épületet, annak használatát, mint egy meghatározott célhoz rendelt vagyonelemet, 

soha nem ajánlották fel az Alapítvány számára, kizárólag az azokból húzható haszon egy 

részét. A helyiségbérleti szerződésben biztosított felmondási joggal élve mondja fel a város a 

helyiséghasználati jogot.  

A TEMI támogatás valószínűleg elveszik, ha egyáltalán szerepelni fog majd a következő évi 

központi költségvetésben, ez a jelenlegi döntést nem befolyásolja. Az előterjesztés mindkét 

részéből kitűnik, hogy olyan infrastruktúra kialakítására és egykézben való koncentrálására 

törekszenek, amelyik képes lesz arra, hogy a pápai civil szervezeteket megfelelő módon 

kiszolgálja a sport, a közművelődés, az érdekvédelem, a kultúra, a környezetvédelem, az 

egészségügy és a szociális ellátás területén. A Jókai Mór Művelődési Központ az Esterházy-

kastély egyéb irányú hasznosítása miatt jelentős tereket veszít, ezt pótolni kell.  

Az épület funkciója változni fog a Fő tér rehabilitációját követően, mert a Fő tér 

működtetéséhez szükség van egy olyan háttérintézményre, amely a felmerülő igényeket ki 

tudja szolgálni. A Pedagógus Művelődési Ház épületében mozgáskorlátozottak számára is 

alkalmas nyilvános illemhelyeket alakítanának ki. További cél az udvarban egy 

kerékpártároló kialakítása, ahol az azzal közlekedők biztonságosan tudják tárolni 

kerékpárjaikat a belvárosban, ezért szüntették meg az udvarban a parkolási lehetőséget. 

Az épület további funkciója lenne a rendezvények kiszolgálásával összefüggő feladatok 

ellátása, a schwetzingeni Palais Hirsch nevű épülethez hasonlóan. Több civil szervezet van, 

amelyik kizárólagos használati joggal kapott az épületben helyiségeket, őket decemberben 

tájékoztatták arról, hogy ezt a jövőben nem feltétlenül tudják számukra biztosítani. A 

kizárólagos használati joggal rendelkező egyesületek közül a Jókai Kör, a Pápai Nyugdíjasok 

Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete és Kolping Egyesület részére a továbbiakban is 

felkínálják a helyiséghasználat lehetőségét, azonban a rendelkezésre álló kapacitásokat időben 

és térben is meg kell osztani. Az Alapítvány munkájáról és a Kuratórium elnökének 

tevékenységéről elismeréssel tud beszélni, nehéz helyzetben kellett átvenniük az intézmény 

működtetését, hiszen az épület funkciója éveken keresztül az intézményvezető bérének 

megtermelése volt. Véleménye szerint az Alapítvány általi működtetés minőségi előrelépést 

jelentett a Pedagógus Művelődési Ház életében, és az Alapítványra, az abban feladatot 

vállalókra a jövőben is számítanak. Hozzáteszi, minden olyan programnak helyet fognak 

biztosítani, amely az Alapítvány számára fontos. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Veszpréminé Turtsányi Valéria intézményvezetőtől kérdezi, hogy a Pápán működő civil 

szervezetek mindegyikének tudnak-e majd helyiséget biztosítani rendezvényeik 

szervezéséhez, hiszen a Pedagógus Művelődési Házban is csak a kizárólagos használattal 

rendelkező szervezeteteknek biztosított a helyiséghasználat, nekik is korlátozások mellett. 

Kétségei vannak ezzel kapcsolatban, mivel az Esterházy-kastélyban lévő helyiségek 

bérbeadását is korlátozzák.   
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felhívja a figyelmet, hogy nem csak a Pedagógus Művelődési Házban működő civil 

szervezeteknek fog az önkormányzat lehetőséget biztosítani.  

Elmondja, hogy a civil szervezeteket – kizárólag azért, mert civil szervezet - sem 

helyiséghasználat, sem önkormányzati támogatás nem illeti meg. A civil szervezet ismérve, 

hogy egy tevékenység folytatására jön létre, annak folytatása érdekében tagdíjat szed, a 

programok szervezéséhez támogatókat keres, amely többet között az önkormányzat is lehet. 

Egy civil szervezet számára sem „állampolgári jog”, hogy a puszta léte olyan értéket 

képviseljen, hogy neki helyiséget, titkárnőt, telefont biztosítson az önkormányzat. 

Amennyiben egy civil szervezet tevékenysége tartósan közösség számára fontos értéket 

képvisel, azt az önkormányzat támogatni fogja. 

Hangsúlyozza, hogy a régi Városháza épületében a rehabilitációt követően olyan helyiségek 

állnak majd rendelkezésre, ahol nemcsak lehetőség, hanem a pályázatban foglalt kötelezettség 

is lesz a rendezvények szervezése. A pályázatban indikátorként vállalta az önkormányzat 

egész évben rendezvények szervezését. Az Esterházy-kastélyban valóban megszűnnek majd 

azok a helyiségek, amelyeket eddig a Jókai Mór Művelődési Központ használt, azonban ezek 

helyett az említett helyiségeket is fel tudják majd ajánlani azoknak, akiknek szüksége lesz rá, 

és akiket a tevékenységük értéke következtében ez megillet. 

 

Veszpréminé Turtsányi Valéria intézményvezető 

Elmondja, egy személyben vezetője a Civil Háló Szövetségnek, amely a civil szervezeteket 

pályázatírásra, közösségi tevékenységre próbálja inspirálni, és amely tevékenység az adott 

település önkormányzatával és gazdasági szervezetivel együttműködésben, annak érdekében 

történik. A Jókai Mór Művelődési Központban számos kis közösség is van, amelyeknek az 

elhelyezése történhet a felújításra kerülő Petőfi Filmszínházban, a Sportcsarnokban, és akár a 

civil klubban. Bízik abban, hogy egy jól koordinált munkamegosztással mindenkinek tudnak 

majd helyiséget biztosítani. 

 

Grőber Attila képviselő 

Egyetért azzal, hogy az épület tulajdonosa az önkormányzat, valamint az épületre egyéb 

fontos célok megvalósításához van szükség. Az Alapítványt valóban senki sem kötelezte arra, 

hogy munkaerőt alkalmazzon, azonban egy több millió Ft-os költségvetéssel működő 

intézményt gazdasági irányító, vezető, titkár nélkül nem lehet működtetni. 

Az Alapítvány Kuratóriumának két képviselő is tagja, akik anyagilag felelősek az Alapítvány 

működéséért.  

Elmondja, az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti igazgató kinevezését, 

amelyet egyhangúlag fogadtak el annak idején a Kuratórium tagjai. Szabó László igazgató 

részére még fizetett az Alapítvány tiszteletdíjat, utána azonban már erre nem volt lehetőség. 

Az igazgatói név használata belső tartás kérdése. Az elismerő szavak véleménye szerint 

Schmidt Dezsőnére, a Kuratórium vezetőjére és Mészárosné Oláh Judit gazdasági ügyintézőre 

vonatkoztathatók. Felelősséget érez aziránt, hogy az Alapítvány a továbbiakban is tudja-e őt 

foglalkoztatni, hiszen ezután is kell pályázatokat benyújtani.  

A Pedagógus Művelődési Ház elnevezés kizárólag a köztudatban létezik, hivatalos neve 

Pedagógus Művelődési Ház Közhasznú Alapítvány. Úgy érzi, hogy az előterjesztésben 

szereplő döntéssel kihúzzák az Alapítvány lába alól a talajt és ellehetetlenítik működését. 

 

Ügyrendi indítványában előadja, hogy az 69/2. sorszámú előterjesztés II. részének tárgyalását 

a testület vegye le napirendről, és annak következő tárgyalásig – 15 napon, vagy egy hónapon 

belül - folytassanak tárgyalásokat a Pedagógusok Szakszervezetével a megalapozott döntés 

érdekében. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Grőber Attila ügyrendi indítványával kapcsolatban, amely 

szerint vonják vissza a 69/2. sorszámú előterjesztés II. pontjában szereplő szövegrészt és az 

erre vonatkozó határozati javaslatot. 

 

A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el Grőber Attila ügyrendi 

indítványát. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy Pedagógus Művelődési Ház korábban polgári 

kaszinóként működött, amit a közösség a saját vagyonából, a tagdíjakból, bevételeiből 

üzemeltetett. A kaszinó államosítása után jött létre a Pedagógus Művelődési Ház, amely akkor 

a klasszikus pedagógus művelődési ház feladatát töltötte be, később a pedagógusok 

kikapcsolódási célból jártak ide.  

Egyetért azzal, hogy az elmúlt 15 évből 10 évig a Pedagógus Művelődési Ház fő 

tevékenysége az igazgató bérének a biztosítása volt, ezen változtatott az Alapítvány 

létrehozása, amely működésével valódi közművelődési tevékenységet folytat. Kíváncsi arra, 

hogy az Alapítvány a feladatai ellátásához a TEMI támogatáson kívül kapott-e egyéb 

támogatást. Pápa Város Önkormányzata a működéshez szükséges helyiség térítésmentes 

biztosításával komoly támogatást nyújtott az Alapítványnak, és a későbbiek folyamán is 

biztosítani fog lehetőséget a működéséhez. Kéri a testület tagjait az előterjesztés 

támogatására. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjaként elmondja, hogy az intézményvezető bérének 

kifizetésén túl a rezsiköltségek kifizetése is gondot okozott, ezt a Kuratórium elnöke, Schmidt 

Dezsőné tavaly sajtótájékoztató keretében is elmondta. Ez azóta sem változott, az Alapítvány 

működése a Pedagógus Szakszervezet támogatásától, a TEMI támogatástól, és a bérleti 

bevételektől függött. Reális megoldás lehet, hogy megtartva az Alapítvány tartalmi 

rendeltetését, pedagógus programok szervezését egy olyan intézmény vegye át ennek az 

Alapítvány működtetését, amely rendelkezik a működtetéshez szükséges fedezettel, így 

támogatja az átszervezést. 

 

Grőber Attila képviselő 

A közüzemi számlák kifizetéséért, az épület fenntartásáért jelenleg az Alapítvány felelős, nem 

lesz egyszerű majd ezeket a költségeket máshová átirányítani. 

Többször is elhangzott, hogy az Alapítvány bevételét az igazgató fizetésére fordították. 

azonban ez nem így van, Egresics János igazgató jogviszonyának megszűnése után nem 

fizettek igazgatói bért. 

Az elmúlt években propagálták, hogy az állampolgárok ajánlják fel adójuk 1 %-át az 

Alapítvány számára, ezzel is növelve a bevételüket. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az igazgatói fizetéssel kapcsolatos megjegyzése az Alapítvány működése előtti időkre 

vonatkozott. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Egyetért Grőber Attila képviselővel abban, hogy az utóbbi két évben nem az intézményvezető 

bére vitte el a költségeket, mert a vezetői feladatokat – átmeneti időre – társadalmi 

megbízatásban látták el. Ennek ellenére is akadtak gondok az épület fenntartásával, 
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kuratóriumi üléseken többször is elhangzott, hogy hosszú távon nem látható el társadalmi 

megbízatásban az igazgatói feladat. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a városban két művelődési intézmény fenntartása vált bizonytalanná a 

rendszerváltás után, a Kékfestő Múzeumé és a Pedagógus Művelődési Házé. Mindkét 

intézményt a magyar állam tartotta fent, majd a minisztériumi fenntartás megszűnése után a 

Kékfestő Múzeumot egy alapítványhoz delegálták, a Pedagógus Művelődési Háznak a TEMI 

pénzalap keretében nyújtott az állam támogatást. 

Fenti intézményekről való döntés esetén a biztos fenntartói háttér felkínálásáról van szó, ahol 

a város vállalja a fenntartási kötelezettségeket. Hozzáteszi, a biztonság megteremtésén túl az 

ott kialakult értékek megtartása is cél. 

Az elnevezéssel kapcsolatban példaként említi, hogy a Csóka utcát 1945 óta hívják Budai 

Nagy Antal utcának, a köztudatban azonban még mindig a Csóka elnevezés él. Véleménye 

szerint a Pedagógus Művelődési Ház elnevezése is mélyen meggyökerezett a városban. 

Hozzáteszi, szombaton avatták fel Mátyus Ferenc emléktábláját, akinek köszönhetően a 

Pedagógus Művelődési Ház nagytekintélyű helyi intézménnyé válhatott. 

 

Szirbek Rita képviselő 

A Humánerőforrás Bizottság ülésén is megfogalmazódott benne, valamint a most 

elhangzottak sem győzték meg arról, hogy valamennyi civil szervezet részére tudnak majd 

helyet biztosítani. 

Meglepődve hallotta, hogy nem egyeztettek a Pedagógusok Szakszervezetével. A 

Humánerőforrás Bizottság ülésén elfogadásra javasolta az előterjesztést, jelenleg azonban a 

birtokába jutott információk alapján nem látja biztosítottnak azt, hogy a döntéssel a civil 

szervezeteknek nem romlik a helyzete. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Válaszában elmondja, valóban nem történt egyeztetés a Szakszervezettel, azonban ez még 

nem hangzott el a testületi ülésen. Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat minden civil 

szervezet számára nem fog működési feltételeket biztosítani. Van olyan civil szervezet, amely 

nem is szeretné a tevékenységét a Pedagógus Művelődési Házban folytatni. 

Megnyugtatja a jelenlévőket, hogy a Szegfű Klub – amennyiben szeretne - az eddigiekhez 

hasonlóan továbbiakban is működhet a Pedagógus Művelődési Házban.  

 

Dr. Hermann István képviselő 

Egyetért azzal, hogy egy civil szervezetnek nem feltétlenül kell a várostól helyiséghasználatot 

igényelni, azt biztosítsa saját anyagi lehetőségeihez mérten. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a 69/2. sorszámú előterjesztés határozati javaslatának I. 

pontjáról. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

110/2011. (V.30.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a sport 

és közművelődési feladatok célszerűbb megszervezése 

érdekében az intézményhálózat átszervezését rendeli el. 

Ennek keretében az államháztartásról szóló 1992. évi 
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XXXVIII. tv. – továbbiakban: Áht. - 96. § (1) és (2) 

bekezdésében foglaltak alapján 2011. augusztus 31. 

napjával megszünteti a Városi Sportcsarnok (székhely: 

Pápa, Várkert u. 4.) elnevezésű, önálló jogi személyiségű, 

önállóan működő költségvetési szervet. 
 

A megszüntetésre kerülő intézmény felügyeleti szerve: Pápa 

Város Önkormányzata. 
  
A megszűnő intézmény által ellátott feladatokat az 

önkormányzat az Áht. 95. § (2) bekezdésében foglaltak 

alapján 2011. szeptember 1. napjától a Jókai Mór 

Művelődési Központ elnevezésű, önállóan működő 

költségvetési szerv útján biztosítja, amely jogi személy a 

megszűnő intézmény jogutódja. 
 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Városi 

Sportcsarnok elnevezésű költségvetési szerv megszüntető 

okiratát az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak 

szerint jóváhagyja. 
 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert és az érintett 

intézményvezetőket, hogy az átszervezéssel kapcsolatos 

szükséges intézkedéseket tegyék meg. 
 

Határidő:  azonnal, de legkésőbb 2011. szeptember 1. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Intézményvezetők 
 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

intézmény megszüntetésére tekintettel Uhlár Tibornak, a 

Városi Sportcsarnok intézményvezetőjének, a 2014. 

szeptember 30. napjáig szóló magasabb vezetői megbízását 

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII 

tv. 23. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – 2011. 

augusztus 31-i hatállyal visszavonja.  
 

Utasítja a Polgármestert a határozat végrehajtásával 

kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2011. augusztus 31. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Veszpréminé Turtsányi Valéria intézmény-

vezető 
 

A határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a 69/2. sorszámú előterjesztés határozati javaslatának II. 

pontjáról. 
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A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

111/2011. (V.30.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

Önkormányzat tulajdonát képező Pápa, Fő u. 2. szám alatti 

épületet a Pápai Pedagógus Művelődési Ház Közhasznú 

Alapítvány részére 2011. augusztus 31-ig biztosítja.  

 

Utasítja Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

vezetőjét, hogy a Helyiségbérleti szerződés felmondásával 

kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai 

Mór Művelődési Központ által ellátott tevékenységeket a 

Fő u. 2. szám alatt létrehozandó telephelyen a Pedagógus 

Művelődési Ház működtetésével bővíti.  

 

Határidő:  2011. szeptember 1. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Bánhidi László intézményvezető   

Veszpréminé Turtsányi Valéria intézmény-

vezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Áht. 

90. §-a alapján a Jókai Mór Művelődési Központ módosító 

okiratát, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát az 

előterjesztés 2. és 3. számú  mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 

tegye meg.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

3. A Képviselőtestület utasítja a Jókai Mór Művelődési 

Központ intézményvezetőjét, hogy a jóváhagyott alapító 

okirat alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat 

szükséges módosítását végezze el és az egységes szerkezetű 

Szabályzatot terjessze Pápa Város Önkormányzatának 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé 

jóváhagyásra.  
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Határidő: benyújtásra: 2011. szeptember 30. 

jóváhagyásra: 2011. október 31. 

Felelős: Veszpréminé Turtsányi Valéria intézmény-

vezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke  

 

A határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

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

rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról 

   Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

      Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Grünwaldné Sipos Anett, a Közszolg. Kft. megbízott 

környezetvédelmi ügyintézője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy sajnálatos módon Kovács Attila ügyvezető igazgató az 

elmúlt héten kórházba került. A gazdasági társaságban egyedül ő rendelkezett aláírási joggal, 

így munkába állásáig a Kft. taggyűlésén javasolja, hogy Mészáros Istvánt, korábbi 

képviselőtársukat válasszák meg átmeneti időre második ügyvezetőnek a feladatok ellátására. 

Kovács Attila ügyvezetői megbízatása 2011. június 30-án lejár, a taggyűlés pályázatot ír ki az 

ügyvezetői állás betöltésére. 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, valamint az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Elmondja, hogy a rendelet-tervezet 5. és 8. §-ához fűzött indoklás 5. bekezdésében szereplő 

„4. és 5. melléklete” szöveg helyesen „3. és 4. melléklete”.   

A rendelet-tervezetet az új jogalkotási eljárás szabályai szerint készítették el, a törvényi 

rendelkezéseket kiemelt fekete betűvel szerepeltetik a rendelet-tervezet indoklásában. 

 

Szirbek Rita képviselő 

A rendelet-tervezet 5. § (18) és (20) bekezdésében szerepel, hogy a közterületre kihelyezett 

gyűjtőedényből, gyűjtőzsákból guberálni tilos, valamint a hulladék termelőjének tilos olyan 

gyűjtőedénybe, gyűjtőzsákba hulladékot elhelyezni, amelynek közszolgáltatási díját más fizeti 

meg. Megkérdezi, hogyan tudják ezek betartását ellenőrizni. 

Érdeklődik, hogy a városban már korábban megépített szelektív hulladékgyűjtő-szigetekre – 

például a Tavasz utcában - mikor kerülnek hulladékgyűjtő-edények. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan elmondja, hogy a város az Észak-Balatoni 

Hulladékkezelési Társulásnak tagja, amely egy uniós projekt keretében valósította meg a 

Királyszentistváni Hulladékkezelési Központ átrakó állomását, amely sajnálatos módon az 

átadását követő egy héten belül leégett, így a rendszer jelenleg működésképtelen. A rendszer 

három lényeges elemét LOT 1, LOT 2 és LOT 3 néven emlegetik, amelyből a LOT 1 a 

királyszentistváni hulladékválogató-, stabilizáló- és lerakóhelyet, a LOT 2 a Szabó Dezső 

utcai hulladéktömörítő állomást, a LOT 3 pedig a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

rendszert jelöli. Mivel a Királyszentistváni Hulladékkezelési Központ bizonytalan ideig nem 

tudja megkezdeni működését, az Észak-Balatoni Hulladékkezelő Kft.-nek – amelynek a pápai 
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Közszolg Kft. is tagja – el kell döntenie, hogy mely részeket tudja működtetni a LOT 1 

elnevezéssel jelölt területen kívül. A Szabó Dezső utcai hulladéktömörítő állomás működése 

azért nem kezdődhet meg, mivel Ajkán nem tudják kiüríteni a tömörített hulladékot. A 

szelektív hulladék feldolgozására – a papír és pillepalack tömörítésére - alkalmas rész 

műszaki szempontból működőképes, a hulladék lerakására, átvételére és válogatására 

alkalmas hely információik szerint elkészült, így ez a rész tulajdonképpen működtethető. 

Bízik abban, hogy a balesettel kapcsolatos jogvita előtt újraépül a leégett aprító és mechanikai 

stabilizátor, azonban a rendszer eredetileg tervezett indulási időpontjához képest így is több 

hónapos csúszás várható. 

Tekintettel arra, hogy a Képviselőtestület a hulladékkezelés díját egy évben csak egyszer 

változtathatja meg, így a királyszentistváni hulladéklerakó működésének elindulásáig nem 

változnak a hulladékkezelési díjak és űrmértékek. A királyszentistváni hulladéklerakó 

költségeinek kalkulálása folyamatban van. Reményei szerint a korábban tervezett ürítési díjak 

csökkennek, mivel a Konzorcium viszonylag nagy összeget nyert pályázaton a gépek 

beszerzésére, így azokat nem hitelből kell megvásárolni.  

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Szirbek Rita képviselő kérdésére válaszolva elmondja, a szabályok betartását a Közterület-

Felügyelet munkatársai ellenőrzik, megjegyzi, ezeket a szabályokat a rendelet korábban is 

tartalmazta. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az volt a kérése, hogy a rendelet-tervezet elfogadása után az abban érintett szervezetek 

képviselői közösen beszéljék meg a feladatokat, egyeztessék az álláspontjaikat, és térjenek ki 

az ellenőrzés lehetőségeire, a technikai védelemre. A cél a hulladékkezelési díjat nem fizető 

lakosok kiszűrése, ami által csökkenhet a közszolgáltatásért fizetendő díj. 

 

A testület üléséről dr. Péntek Árpád képviselő távozott, jelen van 11 fő képviselő. 

 

Grőber Attila képviselő 

Véleménye szerint a hulladékkezelés díjával kapcsolatos probléma két, egymással ellentétes 

elv feloldásán alapul. Az egyik cél valóban az, hogy minél többen járuljanak hozzá a 

költségek kifizetéséhez, azonban fontos lenne a pápai lakosoknál azt is elérni, hogy minél 

kevesebb legyen a háztartásonként termelt hulladék mennyisége. A 110 literes gyűjtőedény 

ürítési díja 404,58 Ft, míg az 50 literes edényé 291,75 Ft. Szerinte a két összeg nem áll 

arányban egymással, a kisebb űrtartalmú gyűjtőedény díját tovább kellene mérsékelni, így 

ösztönöznék az embereket a kevesebb hulladék termelésére. Sajnos előfordulhat, hogy amint 

az emberek átállnak az 50 literes gyűjtőedény használatára, nőni fog az illegális hulladék 

mennyisége. Nem ért egyet a rendelet-tervezet 5. mellékletében szereplő kötelezően igénybe 

veendő gyűjtőedény, gyűjtőzsák méretének meghatározásával, mivel ez nem ösztönzi az 

embereket a hulladék mennyiségének csökkentésére. 

Ügyrendi indítványában javasolja, hogy a rendelet-tervezet 5. mellékletét a Királyszentistváni 

Hulladéklerakó Központ működésének megkezdése után fogadják el. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Grőber Attila képviselő ügyrendi indítványáról, amely szerint a 

rendelet-tervezet 5. mellékletét a Királyszentistváni Hulladéklerakó Központ működésének 

megkezdése után fogadják el. 
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A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el Grőber Attila képviselő 

ügyrendi indítványát. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A hozzászólásra reagálva elmondja, a cél valóban a hulladékkezelési közszolgáltatás díjának 

mérséklése, azonban ha a szolgáltató nem tudja a szolgáltatási díjakból megfizetni a 

hulladéklerakó központ által meghatározott összeget, azt más forrásokból kell kiegészíteni. 

Alapjaiban helyesli Grőber Attila képviselő által elmondottakat, azonban az elnyert európai 

uniós pályázatnak nem ez a logikája. A pályázat abból indult ki, hogy nem Magyarországon 

gyűjtik össze az összes szemetet, azt máshová szállítják, ezért a pályázat a rendszer 

sikerességét abban méri, hogy sikerül-e összegyűjteni az előírt hulladék mennyiségét. Pápán 

és környékén 4000 tonna PET-palackot kell minden évben termelni a pályázat indikátorának 

teljesítéséhez. Ez valóban ésszerűtlen, az lenne jó, ha ez a mennyiség a felére csökkenhetne 

illetve, ha egyre több szolgáltató venné át - akár pénzért – az egyszer már használt PET-

palackokat, valamint nőne azoknak az intézményeknek a száma, akik szándékosan nem 

vásárolnak műanyag palackos üdítőt. 

Elmondja, a hulladékkezelési közszolgáltatásért fizetendő díj kisebbik részét képezi a 

hulladékártalmatlanításért fizetendő összeg. A hulladékkezelő rendszert pályázati forrásokkal, 

hitelfelvétellel, és egyéb források bevonásával kellett megépíteni, amelyet vissza kell fizetni, 

továbbá 15 év alatt ki kell termelni egy új hulladéklerakó költségének a díját. Megjegyzi, más 

városokban magasabb a fizetendő díj összege. 

A győri hulladékkezelési rendszer a díjat – amely közel azonos a királyszentistváni 

hulladékkezelési díjakkal - a kirakott mennyiség után határozza meg, amelyet egy leolvasó 

rendszerrel követ nyomon, ez azonban kifejezetten az illegális hulladéklerakásra ösztönzi az 

embereket.  

A rendelet-tervezet új eleme, hogy kötelező lesz a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevők 

között írásos szerződést kötni, továbbá a város egész területére - az Öreghegy, Törzsökhegy, 

Kishegy területére is – kiterjesztik a szervezett hulladékgyűjtést. Fenti területeken az állandó 

lakcímmel rendelkezőkön kívül is sokan élnek életvitelszerűen, akiknek türelmét kéri a 

gyűjtőhelyek elérésére szolgáló utak kialakításáig. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

13/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

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

rendelet módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati 

rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

megalkotja. 
 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 10,25 órától szünetet rendel el, majd a Képviselőtestület 

10,50 órakor folytatja a napirendek tárgyalását.  

 

 

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

rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról  

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

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

vezetője, és Oláh Márta, a Gondozási Központ vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 1 tartózkodás mellett, a Pénzügyi Bizottság pedig egyhangúlag elfogadásra, az 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezet 14. melléklet 1.D. pontjában a „150 %- 200 %” szöveg 

helyesen „150 %- 250 %”. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi, hogy a bentlakásos intézményi ellátás esetén a térítési díj összege valóban nem 

haladhatja-e meg az érintett nyugdíjának 80 %-át.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Válaszában elmondja, az intézményi térítési díj a bentlakásos ellátás esetén nem azonos a 

személyi térítési díjjal. A személyi térítési díj valóban nem haladhatja meg az időskorú 

ellátásának a 80 %-át. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Érdeklődik, hogy élő hozzátartozó hiányában ki fizeti be a fennmaradó térítési díjat. 

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, bentlakásos intézményi ellátás esetén elsősorban az 

ellátásban részesülő fizeti meg a térítési díjat a saját vagyonából, a közeli hozzátartozót 2008. 

január 1-jétől nem lehet kötelezni a díj megfizetésére. Várhatóan jövő év január 1-jétől újra 

kötelezhetik a hozzátartozót az időskorúról való gondoskodásra. 

A térítési díjat egy képlet alapján kell kiszámolni, amelyben figyelembe veszik az ellátott 

ingatlan-vagyonát is. Az intézményvezető évente egyszer tájékoztatja az önkormányzatot a 

térítési díj különbözetének összegéről, amit ráterhelnek az ingatlanra. Az ingatlan eladásakor 

– az időskorú ellátott halála, vagy intézményből való kiköltözése esetén – érvényesítheti az 

önkormányzat a különbözetet. Hozzáteszi, ingatlanvagyonnal történő rendelkezés esetén a 

térítési díj nem haladhatja meg az ellátott nyugdíjának 70 %-át. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Hozzáteszi, amennyiben fenti lehetőségek egyike sem biztosított, az önkormányzat egyéb 

bevételei terhére pótolja a hiányzó összeget az intézmény költségvetésében. A 157 férőhely 

többségét olyan időskorú személy tölti be, akik öregségi ellátásának 80 %-a nem fedezi az 

intézményi térítési díjat, továbbá teljes térítési díjat a 157 főből 33-an fizetnek, nem jellemző, 

hogy az időskorúak nagy vagyonnal rendelkeznének a beköltözésükkor. 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a térítési díjakat többnyire az önköltség és a 

normatíva különbözete alapján számolják ki. Néhány ellátás esetében a befizetett térítési díjak 

és a normatíva összege közel sem fedezi az önköltséget, például a családok átmeneti 

otthonában. A szolidaritás alapelvének érvényesülnie kell a helyi szociális rendeletben. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 

megalkotja az alábbi rendeletet: 

 

 

14/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa 

városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő 

térítési díjak megállapításáról 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 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 

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

egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

15/2011. (V. 30.) örkormányzati 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 

foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

6)  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 4/2002. 

(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

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

vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, az Egészségügyi és Szociális  Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy az áprilisi testületi ülésen elnevezett közterületekkel egészítik ki a rendelet 

mellékletét. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

16/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa város 

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

önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú 

önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
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7)  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól szóló 

28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. Elmondja, hogy a rendelet-tervezet 1. §-ában az „és (3)” szövegrész 

elhagyásra kerül. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

17/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól szóló 28/2001. 

(IX.28.) 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) Pápa Város Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

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

vezetője. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

A Szociális Kerekasztal a felülvizsgált Szolgáltatástervezési koncepciót véleményezési 

jogkörében megtárgyalta és a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

A Pápai Örmény, a Pápai Német és a Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 

felülvizsgált koncepciót megtárgyalta, és véleményezési jogkörében a képviselőtestületnek 

elfogadásra javasolja. 

A Veszprém Megyei Önkormányzat az előterjesztést összhangban találja a Megyei 

Szolgáltatástervezési Koncepcióval.  

Az Egyesített Szociális Intézmény vezetője a Szolgáltatástervezési Koncepciót elfogadásra 

javasolja. 
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A napirenddel kapcsolatban elmondja, a Szolgáltatástervezési Koncepcióban szereplő 

statisztikákból is kitűnik az átlagéletkor növekedése, amelynek következtében az 

önkormányzat által biztosított szolgáltatások közötti súlypontok lényegesen eltolódnak. 

Míg 2001-ben az öregedési index - azaz a 14 év alatti korosztályhoz viszonyítva a 65 év 

felettiek aránya - 87,7 % volt, addig 2010-ben ez az arány 121,9 %. A városban a 14 év alatti 

lakosok száma 10 év alatt 5569 főről 4560 főre csökkent, addig a 65 év feletti korosztály 

száma 4889 főről 5561 főre nőtt. A város lakossága 34000 főről 32000 főre csökkent. A 

koncepcióban ezekre tekintettel kellett módosításokat végrehajtani. 

Megköszöni az előterjesztés elkészítésében részt vevők munkáját. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

112/2011. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzatának Szolgáltatástervezési Koncepciójának 

aktualizált és felülvizsgált tartalmát elfogadja. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a koncepció végrehajtásáról, 

illetve a soron következő felülvizsgálatról gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos, illetve 2013. május 31. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

 

9)  Tájékoztató az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 

akadálymentesítésének helyzetéről 

   Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az érintett intézmények vezetői a melléklet jelenléti ív 

szerint. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az akadálymentesítéssel kapcsolatos előírások szigorúak és a jogszabályoknak 

megfelelő műszaki megoldások biztosítása jelentős anyagi terhet ró az önkormányzatra. A Fő 

tér rehabilitációja után a régi Városháza épülete is akadálymentesített lesz, a Városháza „A” 

épületében pedig annak akadálymentesítéséig az érintett ügyfelekhez az ügyintéző megy le. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Hozzászólásában elmondja, a város intézményei közül valóban sokban megoldott az 

akadálymentes közlekedés, azonban szükségesnek tartja az autóbuszmegállók 

akadálymentesítését. Ugyan az Aradi és Ötödik utcán már megvalósították, de a város több 

pontján is nehézséget okoz – még a mozgásukban nem korlátozott személyeknek is – az 

autóbuszra történő felszállás. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Egyetért a fent elhangzottakkal. 

 

Venczel Csaba képviselő 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, a felújított iskolákban – például a Tarczy Lajos 

Általános Iskolában, vagy a ma megtekintett Munkácsy Mihály Általános Iskolában – a 

tervezők a látássérültekre is gondoltak a burkolatok kiválasztásakor. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megemlíti, hogy az elmúlt időszakban a város több olyan intézményét adták át – bölcsődéket, 

orvosi rendelőket -, ahol szintén megoldott az akadálymentes közlekedés. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi az önkormányzat 

fenntartásában lévő intézmények akadálymentesítésének 

helyzetéről szóló tájékoztatót. 

 

 

10)  Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről 

Előadó: Venczel Csaba intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Venczel Csaba intézményvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Venczel Csaba intézményvezető 

A napirend szóbeli kiegészítéseként megköszöni a fenntartónak kollegái nevében is a 

működési feltételek biztosítását. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A beszámolóval kapcsolatban elmondja, a kéttannyelvű képzés bevezetésével a város számára 

fontos feladatot oldott meg az iskola, és komoly kihívásokkal szembenézve, nehéz 

körülmények között egy olyan intézményrész kialakulását érték el, amelyre nincsen példa 

egész Európában. Pápán 12 nemzetből érkező fiatal oktatását kellett megoldani integráltan az 

itt lakó családok gyermekeivel. Hozzáteszi, a jövőben ezzel kapcsolatban lesznek változások. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

Venczel Csaba képviselő bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel nem vesz részt a 

szavazásban. 
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A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi az önkormányzat 

fenntartásában lévő intézmények akadálymentesítésének 

helyzetéről szóló beszámolót. 

 

 

11) Tájékoztató a Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet 2010. évi munkájáról 

 Előadó: Dr. Czirner József orvosigazgató 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Kürti József, a Pápai Mentőállomás vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Szirbek Rita képviselő 

A mentőállomás dolgozói által tartott egészségügyi előadásokkal kapcsolatban kérdezi, hogy 

milyen rétegeket céloznak meg, és az előadásokon  mi érdekli leginkább a részvevőket. 

Megkérdezi a mentőállomás vezetőjétől, hogy véleménye szerint elegendőek-e a városban 

kialakított életmentő pontok, és történt-e velük egyeztetés ezek kialakítása előtt. 

Tudomása szerint a mentőállomás és a gépkocsik eszközparkja megfelelő, megkérdezi, ez 

valóban így van-e. Az új mentőautókat kizárólag C típusú jogosítvánnyal lehet vezetni, 

érdeklődik, hogy az állományban lévők között hányan rendelkeznek ilyen típusú 

jogosítvánnyal. 

További kérdése, hogy alkalmazzák-e a pápai mentősök a csontbelövő készüléket, amely 

rossz vénák esetén biztosítja a folyadékpótlást, illetve a gyógyszerek adagolását. 

 

Kürti József, mentőállomás-vezető 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, a pápai állomáson nappal négy, éjjel kettő, 

hétvégén pedig három gépkocsival dolgoznak, ezt elegendőnek tartja. Mindezek mellett egy 

esetkocsit is üzemeltetnek, ahol mentőtiszt, illetve orvos dolgozik. A megyében egyedül a 

pápai mentőállomáson dolgozik két belgyógyász szakorvos, akik a kórház sürgősségi 

betegellátásában is részt vesznek.  Mentőtisztjeik képzettek, kollegáik tapasztaltak, 

rátermettek és mindegyikük elvégezte a speciális tanfolyamot. 

Szervezett elsősegélynyújtásról elsősorban gépkocsivezetők részére tartanak előadásokat, de 

feladataik közé tartozik még újraélesztési tanfolyam tartása a körzeti orvosoknak. Megjegyzi, 

igény esetén bárhová elmennek elsősegélynyújtással kapcsolatos előadást tartani 

térítésmentesen. Bízik abban, hogy az elsősegélynyújtás az egészségkultúra részévé válik, és a 

jövőben bekerül a nemzeti alaptantervbe.  

A defibrillátorok elhelyezésekor természetesen dr. Kovács Zoltán volt polgármester 

egyeztetett velük, hozzáteszi, a nagy bevásárlóközpontokban is célszerűnek tartaná 

újraélesztő-készülék elhelyezését. A hirtelen szívmegállás egyik fő oka a kamrafibrilláció, a 

szív működését felfüggesztő ritmuszavar, ami ellen az egyik hatásos beavatkozás a 

defibrillátor alkalmazása. 

Hangsúlyozza, hogy a mentőállomás eszközparkja nemcsak megfelelő, hanem kiváló,  az 

összes autójukban már 10 éve mindig a legkorszerűbb defibrillátor van, ezt az országos 

átlagnál jóval komolyabb eszközparkot a Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 

Alapítványnak köszönhetik. 

A gépkocsivezetők 90 %-a rendelkezik C típusú jogosítvánnyal, jelenleg ez előfeltétele a 

felvételnek. 

A csontbelövő alkalmazása agresszív beavatkozásnak számít, azonban szükség esetén 

alkalmazzák a készüléket akár gyerekek esetében is. 
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Venczel Csaba képviselő 

A médiákban többször lehetett arról hallani, hogy a mobiltelefonokról hívható 112-es 

segélyhívószám esetén hosszabb idő telik el az érintett egység értesítéséig, mintha a 104-es 

hívószámot tárcsáznák. Megkérdezi, hogy volt-e ebből Veszprém megyében probléma, 

valamint a pápai kistérségben, illetve a szolgáltatási területükön hány perc alatt jutnak el a 

legtávolabbi pontba. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Örömét fejezi ki, hogy egy ilyen jól felszerelt és szakmailag jól képzett kollegákkal működő 

mentőállomás működik Pápán, hiszen jelenleg az egészségügyben elsősorban a sürgősségi 

betegellátást kívánják fejleszteni. Megkérdezi a mentőállomás vezetőjétől, hogy véleménye 

szerint lesz-e lehetőség a kórház sürgősségi betegellátó osztályával és az Egészségügyi 

Alapellátási Intézettel közösen egy, a jelenleginél hatékonyabban működő diszpécseri 

szolgálat kialakítására. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Kérdése, volt-e arra példa, hogy szolgálat közben atrocitás érte a mentősöket, illetve 

tulajdonítottak-e már el eszközöket a menőautóból és amennyiben igen, mit tehetnek ezek 

ellen. 

  

Kürti József, mentőállomás-vezető 

Válaszában elmondja, a 112-es segélyhívószámot tárcsázva a segélykérés több kapcsolás után 

jut csak el az illetékeshez. Azt javasolja, baj esetén elsősorban a 104-es segélyhívószámot 

tárcsázzák, ami közvetlenül Győrben vagy Veszprémben vesznek fel a munkatársak. Adódott 

már ebből probléma, hiszen az ő munkájukban a percek is óráknak tűnhetnek. 

Az országban egyedül Veszprém megyében érkeznek a segélyhívások a dolgozóknál lévő 

kisrádiókra, aminek köszönhetően a mentőautó fél-egy percen belül el tud indulni a 

helyszínre. 

Pápa térségében Kemenesszentpéter, illetve Gic településeket valóban csak 15 perc elteltével 

érik el, ezt az időt azonban az időjárási viszonyok is nagymértékben befolyásolják. 

A mentőszolgálat érdekeit szem előtt tartva a közös diszpécserszolgálat kialakítása lenne a 

legjobb, Ajkához, Zirchez és Devecserhez hasonlóan. A jelenlegi rendszerben a veszprémi 

központban dolgozók döntik el, hogy orvost vagy mentőst küldjenek-e a helyszínre. 

A Rigó lakótelepen és a kórházban is érte már attrocitás a mentősöket, amit a 

rendőrkapitánynak is jeleztek. Az érintett lakótelepre kizárólag rendőri felvezetéssel mennek 

ki. A problémákat kellő intelligenciával, tudatossággal, szakértelemmel általában tudják 

kezelni, megjegyzi, Pápára azért nem jellemző az ilyen fajta viselkedés. 

Elmondja, hogy a mentőautókat ugyanúgy zárják, mint a mentőállomáson a gyógyszereket 

tartalmazó szekrényt, így azokból nem loptak el még semmit. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Megköszöni a tartalmas beszámolót és örömmel vette tudomásul a fent elhangzottakat. Az 

eszközpark kiemelkedő ellátottságát valóban a Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 

Alapítványnak köszönhetik, a megújult, a szabadidő eltöltéséhez is tartalmas lehetőséget 

biztosító mentőállomás megvalósításában viszont a Veszprém Megyei Önkormányzatnak, 

Pápa Város Önkormányzatának és az akkori kormánynak van hatalmas szerepe, amelyre 

büszkék lehetnek. 

Javaslata, hogy a Pápa Városi Televízióval közreműködve a televízión keresztül is 

tájékoztassák a lakosokat alapvető egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban, például videó 
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keretében mutathatnák be az alapfokú újraélesztést, vagy akár egy égési seb ellátásának 

szabályait, ezzel is bővítenék a felvilágosításban részesültek körét. 

Megköszöni a menőállomás vezetőjének az általuk végzett munkát. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, ahogyan eddig is, úgy a jövőben is lesz példa az önkormányzat és a mentőállomás 

együttműködésére. További jó munkát kíván a mentőállomás minden dolgozójának. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Közép-Dunántúli 

Regionális Mentőszervezet 2010. évi munkájáról szóló 

tájékoztatót. 

 

 

12) A pápai kistérségben működő Civil Háló Szövetség tájékoztatója 

  Előadó: Dr. Baloghné Uracs Marianna vezetőségi tag 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Baloghné Uracs Marianna, a Civil Háló Szövetség 

vezetőségi tagja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Baloghné Uracs Marianna vezetőségi tag 

A napirend szóbeli kiegészítéseként a Szövetség 82 tagja és 5 vezetője nevében is 

megköszöni, hogy beszámolhattak az elmúlt négy év munkájáról. Munkájuk közül szeretné 

megismertetni a képviselőkkel a Pápai Hulladék Kisokost és a Civil Háló Szövetség munkáját 

bemutató prospektust. Elmondja, hogy programjaikat, munkavállalóik bérét, működési 

költségeiket eddig főként pályázati forrásokból finanszírozták, azonban jelenleg erre nincsen 

lehetőség, ezért kérik az önkormányzatot, hogy Ifjúsági Iroda céljára helyiséget biztosítson. 

Tájékoztatójukban az ifjúság-, és környezetvédelem területét mutatták be, ahol nagy szükség 

van a civilek munkájára és ezúton is felajánlja a Szövetség együttműködését. 

 Köszönetet mond a Képviselőtestület tagjainak a programjaik támogatásáért. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a pápai kistérségben működő 

Civil Háló Szövetség tájékoztatóját. 

 

 

 

 



 29 

13) Megállapodás a Bakonyerdő Zrt-vel az erdei iskolák működtetése tekintetében 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Varga László, a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója és Farkas 

Judit, pályázati és kommunikációs vezető.  

Máté István képviselő a testület üléséről távozott, jelen van 10 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Varga László vezérigazgató 

Véleménye szerint a társadalom környezeti nevelését minél korábban kell elkezdeni, ezért 

szeretnék felajánlani a Bakonyerdő Zrt. által működtetett Esterházy Erdei Iskola és Tallós Pál 

tanösvényt oktatási és turisztikai célra történő hasznosításra. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

113/2011. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Bakonyerdő Zrt-vel kötendő Együttműködési Megállapodást a 

mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési 

Megállapodás aláírására.     

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester    

Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

Ezt követően sor került a megállapodás ünnepélyes aláírására. 

 

 

Jelentés a képviselőtestület ülésein hozott lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

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

 

Megkérdezi Molnár István városfejlesztési osztályvezetőtől, van-e már eredménye a Pápa, 

Somlai út, Pápa-Borsosgyőr és Pápa-Tapolcafő forgalomcsillapításával kapcsolatos 

pályázatnak. 
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Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Válaszában elmondja, a döntés még folyamatban van. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

114/2011. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 167/2002. 

(XII.19.) határozat, a 93/2011. (IV.14.) határozat 2. és 3. 

pontjának, a 94/2011. (IV.14.) határozat 1., 2. és 3. pontjának, 

valamint a 95, 99, 101/2011. (IV.14.) határozatok végrehajtására 

adott jelentést elfogadja. 

 

14) Vegyes ügyek 

 

a)   Helyi közösségi közlekedés támogatási kérelme benyújtásának 

jóváhagyása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az alábbi 

módosítással: 

A határozati javaslatban: „a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló rendelet” szöveg 

helyébe „a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 23/2011. (V.20.) NFM rendelet” 

szöveg lép. 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Gazdasági 

Bizottság által elfogadott módosítással. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

115/2011. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

közösségi közlekedés támogatásáról szóló 23/2011. (V.20.) 

NFM rendelet alapján a helyi közösségi közlekedés támogatási 

kérelmének benyújtását jóváhagyja. 

A helyi közösségi közlekedés működtetéséhez (folyamatos 

üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) 2010. 

évben nettó 47.299,-eFt saját forrásból származó vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatással hozzájárult, amelyet az 

önkormányzat 2010. évi költségvetésében a Polgármesteri 

Hivatal 6. cím 17. előirányzatcsoport tételén biztosított.  

A helyi közforgalmú közlekedést a Bakony Volán Zrt-vel a 

2004. évi XXXIII. tv. 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás 

útján kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2011. január 1-

jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja.  
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Utasítja a polgármestert, hogy a képviselőtestületi határozatnak 

megfelelően a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: 2011. június 07. (a kérelem benyújtására) 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

b) Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Rehabilitációs 

szolgáltatások fejlesztése című felhívásra benyújtandó regionális pályázatban 

konzorciumi tagként történő részvételével egyetértés, a pályázat elnyerése esetén 

saját forrás biztosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

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

elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

116/2011. (V.30.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenntartja 

a 97/2011. (IV.14.) határozatában foglaltakat, mely szerint 

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.  

A Képviselőtestület utasítja a főigazgatót, hogy a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 21 millió 

Ft saját forrást biztosít, melyet a pályázat elnyerése esetén, 

annak felmerülésekor a költségvetése terhére biztosítja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy 

fentiekkel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 
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c) Alapító okiratok módosítása (Pápa Város Polgármesteri Hivatala, Pápa Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

117/2011. (V.30.) határozat 

I. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 

módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az 

előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerint jóváhagyja, 

mellyel egyidejűleg Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 99/2011. (IV.14.) határozata I./3. 

pontját hatályon kívül helyezi. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzatának Városgondnoksága alapító 

okiratának módosítását, valamint annak egységes 

szerkezetét az előterjesztés 3. és 4. 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 okiratok 

aláírására. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

    Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

II. 

A Képviselőtestület utasítja Pápa Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága intézményvezetőjét, hogy a módosított 

alapító okirat alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat 

szükséges módosítását végezze el és az egységes szerkezetű 

Szabályzatot terjessze Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi 

és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.  

 



 33 

Határidő: benyújtásra: 2011. június 15. 

       jóváhagyásra: 2011.  június 30. 

Felelős:    Bánhidi László Intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

 

d) Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

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 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

118/2011. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítását – az előterjesztés mellékletében foglaltaknak 

megfelelően – jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a 

polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

 

e) Bakonyjákó Község Önkormányzatával és Farkasgyepű Község 

Önkormányzatával kötött megállapodások módosítása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 

 

 

119/2011. (V.30.) határozat 
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I.  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

Bakonyjákó Község Önkormányzatával kötött 

megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 

 

A megállapodás 4. pontja helyébe a következő 4. pont lép: 

„Bakonyjákó Község Önkormányzata vállalja, hogy a 

közigazgatási területén az 1. pontban meghatározott 

szolgáltatást igénybevevők után a normatív támogatás, 

valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal 

kötött finanszírozási szerződés és Pápa Város 

Önkormányzatának a Pápa városban biztosítható személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 

rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

önkormányzati rendelete alapján megállapított személyi 

térítési díj együttes összege és az adott szolgáltatás 

önköltsége közötti különbözetet az Egyesített Szociális 

Intézmény által kiállított számla alapján megtéríti. Az 

önköltséget Pápa Város Önkormányzatának éves 

költségvetése, illetve az intézmények éves költségvetési 

beszámolója tartalmazza.” 

 

A megállapodás szövege egyebekben változatlan. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

II. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

Farkasgyepű Község Önkormányzatával kötött 

megállapodást az alábbiak szerint módosítja: 

 

A megállapodás 4. pontja helyébe a következő 4. pont lép: 

„Farkasgyepű Község Önkormányzata vállalja, hogy a 

közigazgatási területén az 1. pontban meghatározott 

szolgáltatást igénybevevők után a normatív támogatás, 

valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal  

kötött  finanszírozási  szerződés és Pápa Város 

Önkormányzatának a Pápa városban biztosítható személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 

rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

önkormányzati rendelete alapján megállapított személyi 

térítési díj együttes összege és az adott szolgáltatás 

önköltsége közötti különbözetet az Egyesített Szociális 

Intézmény által kiállított számla alapján megtéríti. Az 

önköltséget Pápa Város Önkormányzatának éves 

költségvetése, illetve az intézmények éves költségvetési 

beszámolója tartalmazza.” 
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A megállapodás szövege egyebekben változatlan. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

 

f) Nagyalásony Község Önkormányzata által kezdeményezett, a Gróf Esterházy 

Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő ellátási területét érintő módosítással 

egyetértés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

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

elfogadásra javasolja. 

Elmondja, a jogszabályban foglaltak szerint -  a korábbiakkal ellentétben - ellátási területet 

akkor lehet módosítani, ha a módosítással érintett terület lakosságra jutó kapacitása is az új 

ellátó intézményhez kerül. Nagyalásony egészségügyi járóbeteg-szakellátás területi 

besorolásának Pápához csatolása nem jelent kockázatot a kórház működésében. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

120/2011. (V.30.) határozat 

1.  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a 

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 

fenntartója, Nagyalásony Község Önkormányzata által 

kezdeményezett – a község lakosságának járó- és 

fekvőbeteg ellátására vonatkozó – a pápai kórház ellátási 

területét érintő módosítással egyetért. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a 

döntésről az érintetteket értesítse. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  

2. A Képviselőtestület utasítja a kórház főigazgatóját, hogy a 

működési engedély módosítása, valamint a finanszírozási 

szerződés megkötése érdekében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Vörös Ibolya főigazgató 
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g) Pápa-Tapolcafő, Park u. 7. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának rendezése a 

Magyarországi Evangélikus Egyház Tapolcafői Evangélikus Leányegyházközség 

Presbitériumával 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

A napirenddel kapcsolatban elmondja, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének 

rendezése régóta folyamatban van, jelenleg a Tapolcafői Evangélikus Leányegyházközség 

Pápa-Tapolcafő, Park u. 7. szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezésére kerül sor. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

121/2011. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Magyarországi Evangélikus Egyház Tapolcafői Evangélikus 

Leányegyházközség Presbitériumának 6/2009. (IV.30.) sz. 

határozatát – melyben a pápai 9484 hrsz-ú, természetben a Pápa-

Tapolcafő, Park u. 7. sz. alatti ingatlan tulajdonjogát úgy kívánja 

rendezni, hogy a volt egyházi ingatlan után pénzbeli 

kártalanítást kér – tudomásul veszi, és az egyház pénzbeli 

kártalanítási igényét vitássá nem teszi. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel 

egyidejűleg a 88/1994. (VI.14.) kt. sz. határozatát hatályon kívül 

helyezi. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

ingatlan tulajdonjogának rendezése érdekében szükséges 

jognyilatkozatokat megtegye, amennyiben szükséges ezzel 

kapcsolatos megállapodásokat megkösse. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős:   dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

h) Szalai Tiborné részére önkormányzati bérlakás bérbeadása a Gróf Esterházy 

Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőnél fennálló közalkalmazotti jogviszonya 

időtartamára 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

122/2011. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az 

önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és 

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

rendelete 12. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

Szalai Tiborné részére a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelőnél fennálló közalkalmazotti 

jogviszonya időtartamára, de legfeljebb 2014. december 31-ig a 

Pápa, Juhar u. 1. I. emelet 17. szám alatti önkormányzati 

bérlakás bérbeadáshoz hozzájárul. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Polgár Jenő közig.oszt.vez. 

 

 

 

i) Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumában dr. Áldozó 

Tamás tagságához, egyben elnöki tisztségéhez hozzájárulás 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester személyes érintettségére tekintettel átadja az ülés vezetését 

Unger Tamás alpolgármesternek. 

 

Unger Tamás alpolgármester  

Elmondja, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a Veszprém Megyei 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítását kezdeményezte. Az 

Alapítvány egyik kuratóriumi tagjának, egyben kuratóriumi elnöknek dr. Áldozó Tamás 

polgármestert jelölte, mely tisztséghez a Képviselőtestület hozzájárulása szükséges. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

részt a szavazásban. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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123/2011. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2) 

bekezdés bd) pontja alapján hozzájárul dr. Áldozó Tamás 

polgármesternek a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány kuratóriumában betöltendő tagságához, egyben 

elnöki tisztségéhez, amennyiben a Veszprém Megyei 

Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító dr. Áldozó Tamást e 

tisztségekre megválasztja.  

 

A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a 

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét 

tájékoztassa.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a Képviselőtestület tagjait, hogy a Tanács múlt pénteki ülésén a Közép-dunántúli 

Regionális Fejlesztési Tanács társelnökévé választották. 

 

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

alapján a 90.,91.,92.,93.,94. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül zárt ülést rendel el. 

 

A Képviselőtestület 11,50 órakor zárt ülésen, majd 12,05 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.  

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 12,10 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 Dr. Áldozó Tamás  Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 


