
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

 

Szám: 1/1-94/2011. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június 15-i ülésén, a 

Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Unger Tamás alpolgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

Dr. Vörös Ibolya, Bocskay László, Máté István, Venczel Csaba, dr. Hermann 

István, Zsegraics Gyula, Erőss Bulcsú, Grőber Attila, Szirbek Rita, Pingiczer 

Sándor képviselők, 12 fő. 

  

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

  Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

Városi TV munkatársai 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa 

 a Napló c. újság munkatársa 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető 

 Nagy Balázs köztisztviselő 

 

 

Távolmaradását bejelentette: dr. Péntek Árpád képviselő. 

A testület ülésére később érkezett: Császár Endre képviselő. 
 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 15,00 órakor megnyitja.  

 

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

 

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

hogy a 97. és 98. sorszámú előterjesztést a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület. 

 

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

határozatot hozta: 
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130/2011. (VI.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. június 

15-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Személyi ügy 

Németh Tamás tűzoltóparancsnok beosztásából történő 

felmentése 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Vegyes ügyek 

 
 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

1.) Személyi ügy 

Németh Tamás tűzoltóparancsnok beosztásából történő felmentése 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Németh Tamás tűzoltóparancsnok, Csillag István tű. 

parancsnok-helyettes és Bolla Róbert tű. főtörzsőrmester. 

A testület ülésére Császár Endre képviselő megérkezett, jelen van 13 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főigazgatója, dr. Bakondi György 

tájékoztatása alapján 2011. május 31-i hatállyal visszavonták a Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának, dr. Lauer János tű. ezredesnek a vezetői 

kinevezését. Az Igazgatóság élére Németh Tamás tű. alezredest szeretnék kinevezni, amihez 

azonban szükség van a jelenlegi beosztásából történő felmentésére. 

 

Németh Tamás tűzoltóparancsnok 

Elmondja, négy és fél éve vezeti a Pápai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot. Eredményes 

időszakot tudhat maga mögött, amelyhez megköszöni a Képviselőtestület által nyújtott 

támogatást. Hozzáteszi, a leendő parancsnoknak is szüksége lesz a képviselők támogatásra, 

hiszen a jövőben a Tűzoltóság életében jelentős változások lesznek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a határozati javaslat 2. pontja szerint a Tűzoltóság parancsnoki beosztás 

feladatainak ellátására Csillag István tű. őrnagyot, parancsnok-helyettest javasolja. 

 

Csillag István tű. parancsnok-helyettes 

Elmondja, Németh Tamás tűzoltóparancsnokkal együttműködve kívánja folytatni a 

parancsnok által megkezdett munkát és a változások végrehajtásakor szem előtt fogják tartani 

az iránymutatásait.  

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Hozzászólásában elmondja, a Jobbik Magyarországért Mozgalom és a saját véleménye szerint 

semmi nem indokolta dr. Lauer János tű. ezredes vezetői kinevezésének visszavonását, ez 

kizárólag a politika térhódítását szolgálja. Megjegyzi, 2002-ben a Medgyessy-kormány 

hatalomra kerülésekor Szájer József fideszes országgyűlési képviselő szerint többen repültek 

annak idején az állásukból, mint a Ferihegyi repülőtérről, úgy látszik, ez a Fidesz-kormány 

idején is így van. 
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Hozzáteszi, nem a kinevezésének támogatása miatt fog igennel szavazni Németh Tamás 

tűzoltóparancsnok felmentésének elfogadásakor, hanem mert több tűzoltó egyöntetű 

véleménye is az, hogy jobb, ha a parancsnok távozik a Tűzoltóság éléről. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A hozzászólásra reagálva megjegyzi, véleménye szerint nem sok tűzoltónak lehetett ez a 

véleménye. Megjegyzi, nem tudta, mi hiányzott neki az elmúlt testületi ülésen. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, jól döntött négy és fél évvel ezelőtt, amikor kompromisszum keretében támogatta 

Németh Tamás tű. alezredes parancsnokká történő kinevezését. Büszke arra, hogy jelenleg 

magasabb vezetői pozíció beöltésére is alkalmasnak találják a parancsnokot a munkája 

alapján.  

Úgy gondolja, vitáikban mások sértegetése nélkül is ki lehet fejteni eltérő politikai 

álláspontjaikat.  

Köszönetet mond a parancsoknak a városért végzett munkájáért és bízik abban, hogy a 

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjeként is figyelni fog Pápára. Jó 

munkát kíván a parancsnoknak az új beosztásában. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, intézményvezetőként többször tapasztalta a tűzoltók segítőkészségét. Erőss Bulcsú 

képviselő által elmondottakat nem tudja mire vélni. Személyes tapasztalata alapján 

elmondhatja, hogy a parancsnokkal jó volt közöttük az együttműködés magánemberként, 

intézményvezetőként és képviselőként is egyaránt. Véleménye szerint a parancsnok 

áthelyezésének szakmai, és nem pedig politikai okai vannak, akinek jó munkát kíván. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az elmúlt években sajnálatos módon több esetben is bizonyíthatták a városi és 

megyei tűzoltóságok vezetői és dolgozói a hozzáértésüket. A Veszprém Megyei 

Önkormányzat Közgyűlése és Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete is egyetért 

azzal, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – a településeken működő 

parancsnokságokkal együtt – megfelelt a katasztrófák által teremtett kihívásoknak. A 

megyében lévő tűzoltóságok állománya büszke lehet arra, ahogyan részt vett a 

katasztrófahelyzetek – például a vörösiszap-katasztrófa – kezelésében, a károk elhárításában, 

és ezen állománynak  tagja dr. Lauer János, Németh Tamás, Csillag István és Bolla Róbert, 

akik tiszteletet érdemelnek. 

A vörösiszap-katasztrófán kívül az elmúlt évben májusban a Gerence-patak áradása is komoly 

kihívást jelentett, hiszen Bakonyszentivántól Takácsi településig, továbbá Pápán is sok helyen 

kellett fellépni a tűzoltóknak a polgárok vagyonának védelme érdekében. Mindezek alapján 

elmondható, tűzoltónak lenni komoly kihívást és próbatételt jelent. Dr. Kovács Zoltán volt 

polgármester is köszönetet mondott annak idején a tűzoltóknak a katasztrófahelyzetekben 

végzett munkájukért. 

Megnyugtató a tudat, hogy a tavalyi rendkívüli időjárás megismétlődése esetén tudnak kihez 

fordulni, hiszen a városi Tűzoltóság állománya és vezetése olyan szakmai felkészültséggel 

rendelkezik, amely biztonságot nyújt a város lakóinak. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

131/2011. (VI.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fegyveres 

szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 

szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 47. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján Németh Tamás tűzoltó alezredes, városi 

tűzoltóparancsnokot 2011. június 15. napjával beosztásából 

felmenti.  

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 2. pontjában foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

132/2011. (VI.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fegyveres 

szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 

szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 50. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján Pápa Város Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltósága parancsnoki beosztás feladatainak ellátásával 2011. 

június 16-tól Csillag István tű. őrnagy, parancsnok-helyettest 

bízza meg, egyidejűleg a Hszt. 50. § (2) bekezdésében foglaltak 

alapján jelenlegi beosztásával járó feladatainak ellátása alól 

mentesíti.  

 

A megbízás a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, de 

legfeljebb 2012. június 15-ig terjedő határozott időre szól.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti Bolla Róbert tű. főtörzsőrmestert, aki a megyei tűzoltó napon Veszprém Megye 

Tűzoltója címet vehette át a városban és a megyében végzett kiemelkedő munkája 

elismeréséül.  

 

Ezt követően átadja Németh Tamás tűzoltóparancsnok felmentéséről szóló okiratot, majd 

ajándéktárggyal köszöni meg Németh Tamás tűzoltóparancsnok és Bolla Róbert tű. 

főtörzsőrmester munkáját, és átadja Csillag István tű. őrnagy részére a parancsnoki 

megbízásáról szóló okiratot. 
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2.) Vegyes ügyek 

 

a) Együttműködési megállapodás jóváhagyása rövid időtartamú 

közfoglalkoztatás megvalósítása érdekében a Pápa Városi Cigány 

Kisebbségi Önkormányzattal 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

133/2011. (VI.15.) határozat 

1.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a rövid 

időtartamú közfoglalkoztatás megvalósítása érdekében a 

Pápa Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal 2011. 

július 1. napjától 2011. december 31. napjáig 

együttműködési megállapodást köt, legfeljebb 10 fő 

alkalmazására. Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete az együttműködési megállapodás 

tervezetét jóváhagyja. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2011. június 30. 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

b)  Városi Sportcsarnok megszüntető okiratának módosítása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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134/2011. (VI.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Városi 

Sportcsarnok módosító okiratát, valamint egységes szerkezetű 

megszüntető okiratát az előterjesztés 1. és 2. számú 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg.  

 

A Képviselőtestület döntése a kihirdetést követő napon lép 

hatályba. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

     Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testület soron következő ülésére várhatóan 2011. július 4-

én, a Humánerőforrás Bizottság ülésére – ahol az igazgatójelölteket hallgatják meg – július 

22-én, vagy 23-án kerül sor.  

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 15,20 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. Kanozsainé dr. Pék Mária sk. 

 polgármester jegyző 


