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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 7-i ülésén, a 

Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

 

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, Zsegraics Gyula, Erőss Bulcsú, 

Grőber Attila, Pingiczer Sándor képviselők, 13 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: Szirbek Rita képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

 

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

hogy a 117. sorszámú előterjesztést a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület. 

 

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

határozatot hozta: 
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135/2011. (VII.7.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. július 

7-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Személyi ügyek 

I. Közoktatási intézmények vezetői állására kiírt 

pályázatok elbírálása 

II. Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanács megalakítása 

Előadó:Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. 

(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a hivatali helyiségen 

és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, 

valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete egyes pénzbírság 

összegét tartalmazó önkormányzati rendeletek 

módosításáról  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Belváros 

területére vonatkozó Szabályozási Terv jóváhagyásáról, 

valamint Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2002. 

(VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

7. Beszámoló a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 2010. 

évben végzett tevékenységéről 

Előadó: Unger Tamás Társulási Tanács elnöke 
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8. Tájékoztató a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. 

félévében végzett tevékenységéről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

9. Vegyes ügyek 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

1. Személyi ügyek 

I. Közoktatási intézmények vezetői állására kiírt pályázatok elbírálása 

II. Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanács megalakítása 

Előadó:Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

I. Közoktatási intézmények vezetői állására kiírt pályázatok elbírálása 

 

- Munkácsy Mihály Általános Iskola 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Egyházi Viktorné pályázó. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a Humánerőforrás Bizottság Egyházi Viktorné pályázót, intézményvezetői múltja 

és tapasztalata alapján alkalmasnak tartja arra, hogy az intézményvezetői beosztást továbbra is 

betöltse. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

A közoktatási intézmények vezetői állására jelentkezett pályázóktól kérdezi, milyen 

neveléselméleti módszereket szeretnének alkalmazni annak érdekében, hogy az intézmények 

tanulói a konstruktív életvezetés kettős kritériumának – mint legfontosabb emberi értéknek –

maradéktalanul eleget tegyenek rövid-, közép- és hosszútávon. 

Megkérdezi, hogyan képzelik el a pályázók a konstruktív életvezetés megalapozását - a 

konstruktív magatartás és tevékenység repertoár megszilárdításán keresztül - úgy, hogy 

mindeközben az általuk irányítani kívánt intézmények tanulói esetében maradéktalanul 

érvényesüljön a szelektív hatásrendszer. 

 

Egyházi Viktorné pályázó 

Válaszában elmondja, fontosnak tartja, hogy az iskola tanulói megállják a helyüket a munka 

világában és fel tudják használni az iskolában megszerzett tudásukat. Céljuk a nyitott, a kor 

követelményeinek megfelelő tulajdonságokkal rendelkező tanulók képzése.  

A diákok nevelésében nagy hangsúlyt helyeznek a hazaszeretet kialakítására, a diákok a 

hagyományőrző csoportjukban megismerkedhetnek a nemzeti tradíciókkal. Napjainkban a 

családi hagyományok ápolására is több figyelmet kell fordítani, hiszen a család egyre kevésbé 

látja el a szerepét.  

Hangsúlyozza, megpróbálnak szilárd alapokat biztosítani a munkára, egészséges életmódra 

való nevelésben, hiszen olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája. 
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Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Elmondja, jogosan merülhet fel a kérdés, hogy az, aki hosszabb ideje vezeti ugyanazt az 

intézményt, meg tud-e felelni a kor kihívásainak, meg tud-e újulni, és felismeri-e a saját 

hibáit. 

Megkérdezi a pályázótól, hogy az intézményvezetői múltjában mire a legbüszkébb és a 

pályázat elnyerése esetén milyen kihívásoknak szeretne megfelelni. 

 

Egyházi Viktorné pályázó 

Válaszában elmondja, büszke arra, hogy az iskola létszáma az összevonások ellenére is stabil, 

hogy a vezetése alatt indult be a német nemzetiségi, a testnevelés tagozatos – ezen belül a 

labdarúgó tagozatos – oktatás, és az is büszkeséggel tölti el, hogy tanulóik színvonalas 

műsoraikkal hozzájárulnak a város kulturális életéhez. 

Elmondja, 25 éve rendeznek tornaünnepélyeket, kétévente tartanak színházi bemutatókat, 

amelyen az idén közel ezer fő vett részt.  

Tanulóik országos versenyeken elért eredményeik is örömmel töltik el, de az is elismerésre 

méltó, hogy az iskolában alacsony a bukott tanulók száma. 

Iskolaigazgatóként elsődleges feladata a működés feltételeinek megteremtése, amelyhez eddig 

minden segítséget megkapott az önkormányzattól. Tervei között szerepel a jövőben az iskola 

mellett egy sportpálya kialakítása.  

Elmondja, pályázata benyújtásának legfőbb okai közé tartozott, hogy részt vehessen az iskola 

felújításának befejezésében. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Fent elhangzottakból és a pályázatból is kiderül, hogy az intézményvezető munkásságát az 

elmúlt években az építkezés jellemezte. Az igazgatónő pedagógiai munkásságának 

köszönhetően az iskolában egy olyan képzési struktúra működik, amely rendkívül népszerű a 

városban. Mindezekre tekintettel támogatja Egyházi Viktorné intézményvezetői pályázatát. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Úgy érzi, az intézményvezető nem adott választ az általa feltett kérdésekre, nem volt szó az 

általa alkalmazott neveléselméleti módszerekről. Tekintélyes szakmai múltja mellett azt 

javasolja az igazgatónőnek, hogy elevenítse fel tudását Bábosik István: A nevelés elmélete és 

gyakorlata című könyvből. 

Az igazgatónő pályázatában olvasható, hogy 1984-ben miniszteri dicséretben részesült. 

Megjegyzi, tudomása szerint a Lázár-kormány alatt Köpeczi Béla volt a művelődési 

miniszter, aki 1952-ben belépett a Magyar Dolgozók Pártjába. Az akkor megvalósuló 

oktatáspolitikának egyenes következménye volt a 2004. december 5-i ügydöntő népszavazás 

eredménye a kettős állampolgárságról. Örül, hogy Egyházi Viktorné céljai között a 

hazaszeretetre való nevelést említette, azonban annak még jobban örülne, ha a 80-as években 

is vállalta volna a hazaszeretetet és az iskola diákjai tanulhattak volna a határon túli 

magyarokról. Sajnálatos módon a Kádár-korszakban az oktatáspolitika nem ezt az 

irányvonalat követte.  

Elmondja, Egyházi Viktorné pályázatát a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem támogatja. 

 

Grőber Attila képviselő 

Hozzászólásában elmondja, Egyházi Viktornét tiszteli meg azzal, hogy nem reagál Erőss 

Bulcsú képviselő által elmondottakra, akinek hozzászólásában minden mondat magáért 

beszél. Kizárólag azért nem kérdez a pályázótól, mert nem biztos, hogy szellemi képességei 

lehetővé tennék az előbb elhangzottakhoz hasonló szintű kérdések feltételét. Megjegyzi, a 

képviselő az általa feltett kérdésekre választ talált volna az iskola pedagógiai programjában, 

amennyiben azt elolvasta volna.  
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Az igazgatónő és kollegái által elvégzett munka eredményei, és az elmúlt testületi ülésen 

tárgyalt, az iskola tevékenységéről szóló beszámolóban foglaltak meggyőzték őt arról, hogy 

ezt munkát folytatni kell. Mindezekre tekintettel támogatja Egyházi Viktorné kinevezését. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Köpeczi Bélával kapcsolatban elmondja, a nemzetközi hírű művelődés és irodalomtörténész 

munkássága a magyar és francia művelődéstörténetben is kiemelkedő, neki köszönhető a 

három kötetes, Erdély történetéről szóló könyv megjelenése, valamint fontos szerepet töltött 

be a Rákóczi korszakról folytatott kutatásokban.  

Hangsúlyozza, Köpeczi Bélának olyan érdemei vannak a magyar hazaszeretettel 

kapcsolatban, amelyet a Magyar Dolgozók Párjába való belépése lehet, hogy árnyal, de azt 

nem semmisíti meg. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

A hozzászólásra reagálva elmondja, ő sem kérdőjelezi meg Köpeczi Béla eredményeit, de 

azokat valóban árnyalja a politikai életben való szereplése.  

Grőber Attila képviselő hozzászólására reagálva elmondja, az intézményvezető is ismeri az 

iskola pedagógiai programját, azt leírták, így ha az valóban tartalmazza a válaszokat a 

kérdéseire, elmondhatta volna azokat. Megjegyzi, ha ő valamit leír, azt el is tudja mondani. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megjegyzi, ebben ő nem lenne olyan biztos. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Amennyiben ezt így gondolja a képviselő, akkor ezt valószínűleg saját magára is érti, ezért 

szomorú, hogy ilyen pedagógusok tanítanak a Türr István Gimnázium és Kollégiumban. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felhívja a képviselők figyelmét, hogy régi jó szokás szerint a képviselők nem minősítik 

egymás személyét és munkáját. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Hozzáteszi, a minősítést nem ő kezdte. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Természetesen tisztában van azzal, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője 

állandóan csak az őt ért sérelmekre reagál. 

 

Megköszöni Egyházi Viktornénak, hogy pályázatot nyújtott be az intézmény vezetői állására. 

Véleménye szerint az iskola átalakítása olyan szép kihívás, amely méltó arra, hogy az 

fejezhesse be, aki elkezdte.  

Hozzáfűzi, diákként, munkatársként és vezetőként is jó volt az együttműködés az 

intézményvezetővel, akinek személyében egy határozott, az intézményt jól kézbetartó vezetőt 

ismert meg. Mindezekre tekintettel támogatja Egyházi Viktorné újbóli kinevezését. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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136/2011. (VII.7.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 

18. §-ában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször 

módosított 1992. évi XXXIII. tv. 23. §-ában, valamint a Kjt. 

közoktatási intézményekben történő végrehajtásra kiadott 

többször módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rend.  5.§-ában 

foglaltak alapján a Munkácsy Mihály Általános Iskola magasabb 

vezető, igazgatói feladatainak ellátásával Egyházi Viktornét 

bízza meg. A magasabb vezetői megbízás időtartamát 2011. 

augusztus 1-jétől 2016. július 31-ig határozza meg. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással 

kapcsolatban szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: 2011. július 31.  

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

- Erkel Ferenc Ének-zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Balatoniné Horváth Sarolta és Heizer Zoltánné pályázó. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a Humánerőforrás Bizottság véleménye szerint Balatoniné Horváth Sarolta 

pályázata alapos, jól előkészített. A pályázót szakmai felkészültsége alapján alkalmasnak 

tartja arra, hogy az intézmény ének-zenei hagyományait tovább folytassa. 

A Bizottság Heizer Zoltánnét pályázata alapján, az abban szereplő szakmai újításokat 

figyelembe véve, illetve a tantestület nagyarányú támogatására tekintettel alkalmasnak tartja 

az igazgatói feladatok ellátására. 

 

Balatoniné Horváth Sarolta pályázó 

Bemutatkozásában elmondja, jelenleg matematika és ének-zene szakos tanárként dolgozik a 

Szent István Római Katolikus Általános Iskolában, ahol 23 éve vezet matematika szakkört és 

énekkart, és szaktárgyaiból versenyekre készíti fel a gyermekeket. Mindezek mellett az 

iskolában működő Szent Cecília kórus karnagya, valamint Nemesszalókon negyedik ciklusát 

kezdte meg képviselőként, harmadik ciklusát pedig alpolgármesterként. Megjegyzi, hogy a 

Nemesszalók Községért Alapítvány Kuratóriumának az elnöke. 

Erőss Bulcsú képviselő kérdésére válaszolva elmondja, elképzelései között az szerepel, hogy 

iskolájában a diákok a nyolcadik osztály elvégzése után felvételt nyerjenek a választott 

középiskolába, majd a felsőfokú intézményekbe, és el tudjanak helyezkedni a 

munkaerőpiacon. 

Pályázatában célként jelölte meg a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását és a 

tehetségfejlesztést. Az esélyegyenlőség biztosítása minden gyermeknek jár, amelyhez 

felkészült pedagógusok szükségesek. Fontosnak tartja a pedagógusok továbbképzését, új 

módszerek elsajátítását. 

A pedagógiai programban megfogalmazódnak az iskola céljai. Véleménye szerint a mai 

felgyorsult világban nem lehet egyfajta neveléselméletet követni, mindegyikből alkalmazni 

kell azt, ami az iskola és a diákok hasznára válik.  
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Intézményvezetőként kiemelten kezelné az idegennyelv-oktatást és szorgalmazná a 

nyelvvizsga megszerzését a nyolcadik osztály végére. Egy évben kétszer tartana nyílt napot az 

iskolában minden évfolyamon. További célja az iskola hagyományrendszerének megtartása és 

erősítése, az iskola ének-zenei jellegének megőrzése, a tanulókban Pápa iskolavárosi 

hírnevének erősítése. Szeretné, ha a diákok ismernék a város történetét, részt vennének a 

városi eseményeken, megemlékezéseken, és pályázati pénzeszközök felhasználásával 

lehetőséget szeretne biztosítani a tanulóknak a határon túli magyarlakta területek 

megismerésére, ehhez felhasználhatná a már meglévő kapcsolatait.  

Szeretné továbbá megőrizni az iskola meglévő testvérvárosi kapcsolatait, és újakat kialakítani. 

Pályázatában is szerepel, hogy a tanulás nem felkészülés az életre, hanem maga az élet, 

valamint minden út összefut egy közös célban. Célja az iskola eddigi jó hírnevének 

megőrzése, további erősítése, színvonalas pedagógiai munka biztosítása, hiszen 

meggyőződése, hogy Pápa város jövőjét hosszú távon polgárainak műveltsége határozza meg. 

Az iskolában zajló oktatás minőségét bizonyítják a kompetencia felméréseken elért átlag 

feletti eredmények. Szeretné, ha a diákok – szülői és tanári segítséggel – nyolcadik osztály 

végére felismernék a céljukat, amiért azután a lehetőségek és korlátok felismerésével mindent 

megtennének, és később problémamentesen beilleszkednének a munka világába. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Megkérdezi a pályázótól, milyen lehetőségeket lát az iskola ének-zene tagozatának 

fejlesztésére, ezen belül az aktív kórusélet folytatására.  

 

Balatoniné Horváth Sarolta pályázó 

Válaszában elmondja, az iskolában a magas fokú ének-zenei oktatásnak köszönhető, hogy a 

zenekarral együtt hét kórus működik. Célja a kórusok számának megőrzése és azok további 

működésének biztosítása. Az iskolának előnyt jelent, hogy egy épületben található a Bartók 

Béla Zeneiskolával, így a gyerekeknek lehetőségük van különböző hangszereken tanulni. A 

továbbiakban is szeretné az ünnepeket a Bartók Béla Zeneiskolával közösen megtartani. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Elmondja, tartózkodik a pályázó által adott válasz méltatásától, mivel nem szeretné, hogy 

képviselőtársát magas vérnyomásból adódóan bármilyen baj érje, hiszen úgy látja, Grőber 

Attila képviselő arcának színe olyan, mint a pártjáé. Véleménye szerint az alkalmazotti 

közösség és a nevelőtestület valószínűleg azért utasította el Balatoniné Horváth Sarolta 

pályázatát, mert nem ismerik. Mindezek ellenére úgy gondolja, hogy a pályázat elfogadható, 

tartalmas és támogatja Balatoniné Horváth Sarolta kinevezését.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Hozzáteszi, a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség a pályázatot nem elutasította, hanem 

nem támogatta, és ez jelentős különbség. 

 

Heizer Zoltánné pályázó 

Erőss Bulcsú képviselő kérdésére válaszolva elmondja, az Erkel Ferenc Általános Iskolában 

gyermekközpontú nevelés és oktatás folyik, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a 

gyermekek megállják a helyüket a munkaerőpiacon, és megfeleljenek a kor 

követelményeinek. 

Az iskola az ének-zenei oktatással művészeti nevelést végez, azaz a test és a lélek nevelését 

együttesen végzi. A paradigmaváltás ellenére léteznek olyan egyetemes emberi értékek, 

amiket szeretnének továbbvinni. Célja, hogy a diákok az átadott tudást alkalmazni is tudják, 

ezt a kompetencialapú oktatás keretében próbálják megvalósítani különböző szakkörökön és 

fejlesztő foglalkozásokon. 
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Venczel Csaba képviselő 

Megkérdezi, a pályázó miként látja az ének-zenei tagozat jelenét és jövőjét, beleértve ebbe a 

tanórai, és azon kívüli tevékenységeket. 

 

Heizer Zoltánné  

Elmondja, büszke arra, hogy az iskolában hét kórus működik, hiszen ez a megyében, de még 

az országban is ritka. A Minikórus 1. és 2. osztályos, a Nótafa 3. 4. és 5. osztályos, a 

Tagozatos Nagykórus 6.7. és 8. osztályos, ének-zenei tagozatos tanulókból áll. A normál 

tantervű osztályokban tanuló gyermekek, akik érdeklődnek zene iránt, a Normál Kórusban 

énekelnek, az Éneklő Szülők Karát a szülők alkotják, a Pápai Erkel Kórus tagjai pedig a 

tantestületben tanítanak. Hozzáteszi, szintén egyedülálló, hogy a mutáló fiúk is énekelhetnek 

a Fiúkórusban, ami szintén rendhagyó dolog. Ez az iskola fő profilja, amelyet a továbbiakban 

is szeretnének megtartani. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Elmondja, elfogadhatónak találja Heizer Zoltánné pályázatát is, azonban mivel két jelöltre 

nem lehet igennel szavazni, így nem tudja támogatni a kinevezését. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Hozzászólásában elmondja, az intézményvezetői állásra két jó pályázat érkezett, így a 

Képviselőtestület nincsen könnyű helyzetben. 

Őszintén reméli, hogy Balatoniné Horváth Sarolta pályázatát nem azért nem támogatta a 

nevelőtestület, mert nem találták alkalmasnak az intézmény vezetésére. 

Mindkét pályázatban szerepelnek hasznos megállapítások, célok, ezért a kinevezendő 

igazgatónak az iskola és a gyerekek érdekében javasolja azok figyelembe vételét.   

Gratulál a pályázóknak a tartalmas anyagukhoz, és azt javasolja, hogy az a pályázó, amelyik 

nem nyeri el a testület támogatását, a későbbikben ne mondjon le intézményvezetői állás 

megpályázásáról. 

 

Grőber Attila képviselő 

Heizer Zoltánné pályázatával kapcsolatban elmondja, hogy innovációjában, ötleteiben ilyen 

gazdag pályázatot az elmúlt években nem olvashattak a Képviselőtestület tagjai, a pályázó 

által elérni kívánt célok könnyen érthetőek, világosak. Véleménye szerint ez nyerte el a 

nevelőtestület tetszését is, akik szavazatukkal azt kívánták jelezni, hogy Heizer Zoltánnét 

találják alkalmasnak az intézményvezetői állás betöltésére. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Elmondja, mindkét pályázót személyesen ismeri, hiszen hosszú ideig volt tagja az Erkel 

Ferenc Ének-zenei Általános Iskola tantestületének, Balatoniné Horváth Saroltával pedig 

együtt végezte el a vezetőképzőt. Véleménye szerint két rendkívül jó pályázatról van szó, 

Balatoniné Horváth Sarolta szakpárjából, illetve a kórusvezető tevékenységéből adódóan 

nagyobb rálátással rendelkezik a kóruséletre és az ének-zene tagozatos oktatásra, Heizer 

Zoltánnét pedig határozott pedagógia munkássága, saját szakpárjában elért eredményei és a 

jövőre vonatkozó elképzelései teszik alkalmassá az intézmény vezetésére. Megjegyzi, 

elképzelései megvalósításához azonban szüksége van egy ének-zeneis munkaközösség 

támogatására. 

Schmidt Dezsőné volt igazgató részt vett a kóruséletben, és szakmai végzettségéből adódóan 

felügyeletet és kontrollt gyakorolt az ének-zene tagozatot oktató kollegák munkájában.  

Hozzáteszi, a tantestület egyöntetű véleménye annak összetartását bizonyítja, azonban úgy 

gondolja, hogy a tantestület egy új kollegát is képes befogadni. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

 

 

A Képviselőtestület 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 9 

tartózkodás mellett nem támogatta Balatoniné Horváth Sarolta 

kinevezését az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói feladatainak 

ellátására. 

 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 3. pontjában foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

 

137/2011. (VII.7.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 

18. §-ában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször 

módosított 1992. évi XXXIII. tv. 23. §-ában, valamint a Kjt. 

közoktatási intézményekben történő végrehajtásra kiadott 

többször módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rend.  5.§-ában 

foglaltak alapján az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola 

és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezető, 

igazgatói feladatainak ellátásával Heizer Zoltánnét bízza meg. A 

magasabb vezetői megbízás időtartamát 2011. augusztus 1-jétől 

2016. július 31-ig határozza meg. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással 

kapcsolatban szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: 2011. július 31.  

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a Képviselőtestület dönti el, kit nevez ki az intézmények vezetői állásra, döntése 

során pedig figyelembe veszi többek között az Alkalmazotti közösség, és a Nevelőtestület 

véleményét. Nem feltétlenül tartja helyesnek a vezetőválasztás lefolytatásának menetét, 

azonban azt a jogszabályok határozzák meg. Az intézményvezető a fenntartó képviselője az 

adott közösségben, aki a beadott és elfogadott pályázata alapján, és egyéb munkajogi és 

szakmai felelőssége szerint vezeti az intézményt.  

Mindkét pályázónak megköszöni a pályázatát, Heizer Zoltánnénak pedig gratulál a 

megválasztásához. 
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- Tarczy Lajos Általános Iskola 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Venczel Csaba pályázó. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a Humánerőforrás Bizottság véleménye szerint Venczel Csaba 

intézményvezetőként sikeresen oldotta meg az angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás 

megszervezésével kapcsolatos feladatokat, szem előtt tartva az intézmény hagyományos 

képzéseihez szükséges feltételrendszer biztosítását. Vezetői tevékenységének köszönhetően 

az intézmény előkelő helyet foglal el a város alapfokú intézményei között. 

 

Venczel Csaba pályázó 

A napirend szóbeli kiegészítéseként köszönetet mond a Tarzcy Lajos Általános Iskola 

nevelőtestülete tagjainak, hogy partnerei voltak az elmúlt öt évben az iskola életében adódó 

kihívások megvalósításában, az oktató-nevelő munka tekintetében. Elmondja, öt évvel ezelőtt 

a pályázata beadásakor az elképzelései között nem szerepelt a kéttannyelvű oktatás 

bevezetése, és a középsúlyos hallásfogyatékos gyermekek oktatási feltételeinek 

megteremtése, azonban alkalmazkodnia kellett az időközben felmerült igényekhez. 

Véleménye szerint az intézményvezető feladata, hogy a kor követelményeinek megfelelő 

nevelést, oktatást valósítson meg. 

Erőss Bulcsú képviselő kérdésére válaszolva elmondja, pályázatában a pedagógia alapelvek 

között szerepelnek azok a momentumok, amelyek a konstruktív életvezetés irányelveit 

tartalmazzák. Egyetért Balatoniné Horváth Saroltával, manapság nem lehet kizárólag egy 

neveléselméletet alkalmazni. Megjegyzi, az elmúlt években számos új neveléselméleti 

elképzelést kellett megvalósítaniuk, többek között a kompetenciaalapú oktatás bevezetését. 

Az oktatással, neveléssel kapcsolatos elméletek a gyakorlatban a tanórákon, illetve az azokon 

kívüli tevékenységekben valósulnak meg. Célja, hogy diákjai be tudjanak illeszkedni a 

társadalomba.  

Az intézményben tanuló gyermekek közül többen érkeztek nevelőintézetből, anyaotthonból, a 

legtöbben viszont jómódú városi környezetből járnak az intézménybe. A különböző 

környezetből érkezett gyerekek együtt nevelése, oktatása nem könnyű feladat, arra számos 

módszer létezik, azonban mindig azt alkalmazzák, ami az adott esetben a legcélravezetőbb. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

A megújulásra törekvés és az időközben felmerülő igények is kihívást jelentenek az 

intézmények vezetőinek. A Tarczy Lajos Általános Iskolában a legnagyobb feladatot a két 

tanítási nyelvű oktatás bevezetése jelentette. Megkérdezi, a gyakorlatban mi okozta a 

legnagyobb nehézséget, és várhatóan a magyar anyanyelvű tanulók hogyan tudják majd a 

későbbiek folyamán hasznosítani az idegen nyelven megszerzett tudásukat.  

 

Venczel Csaba pályázó 

A kéttannyelvű oktatás bevezetésével az iskola egyrészt lehetőséget kapott a fenntartótól, 

hogy az országban egyre népszerűbb képzési rendszert vezessen be. Megjegyzi, az utóbbi öt 

évben tízszeresére emelkedett a kéttannyelvű oktatást bevezető általános iskolák száma, és 

Pápán erre - az országban egyedülálló módon - egy multikulturális közegben nyílt 

lehetőségük. 

A kéttannyelvű oktatással a kollegáknak módjuk volt a saját tapasztalataik gyarapítására, a 

pápai diákoknak pedig arra, hogy az idegen nyelvtudásukat angol nyelvi környezetben 

szerezzék meg. Megjegyzi, az iskola diákjai angol kiejtési versenyeken kiváló eredményeket 

érnek el. A gyermekek a tanórákon kívül az idegen nyelvvel a mindennapi kommunikáció 
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során és a szabadidős tevékenységek közepette is találkoznak, így a nyelvet a diákok nem 

tanulják, hanem megélik. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Felszólalás előtt Shakespeare Julius Ceasar című drámájából – Antonius gyászbeszédéből – 

jutott eszébe egy sor: Temetni jöttem Ceasart, nem dicsérni. Hozzáteszi, Venczel Csaba a 

város két olyan alapfokú oktatást biztosító intézményében dolgozott felsővezetőként, amely 

komoly eredményeket ért el a helyi oktatásban, így nincsen joga megkérdőjelezni szakmai 

rátermettségét az intézményvezetői állásra. 

Mindezek mellett nem tartja helyesnek, hogy az önkormányzat felügyelete alatt álló 

költségvetési szerv vezetői állását önkormányzati képviselő töltse be, így nem támogatja 

Venczel Csaba pályázó kinevezését. 

 

Grőber Attila képviselő 

Hozzászólásában elmondja, a pályázatból és kéttannyelvű oktatás bevezetésének 

tapasztalatairól szóló beszámolóból is kiderült, hogy az iskola az elmúlt években nehéz és 

komoly feladatokat valósított meg. A pályázatban elnyerte tetszését a „Tarczy Tudósai 

Társaság” nevű diákkör szervezése. Az intézményvezetőnek javasolja az ún. Feladatbank 

szoftver alkalmazását a különböző kompetenciamérésekre, hiszen a számonkérés a diákok 

képességei javításának egyik eszköze. Megjegyzi, a város több iskolájának honlapján is 

működik már a fent említett szoftver, és ezekben az iskolákban jobb eredményeket érnek el a 

diákok a felméréseken. 

A Nevelőtestület és az Alkalmazotti közösség támogatása azt jelzi, hogy a továbbiakban is 

Venczel Csaba intézményvezetőt szeretnék az iskola élén látni. Felhívja azonban a figyelmet 

arra, hogy az Alkalmazotti közösség 69 tagjából 56 fő, a 73 fős Nevelőtestületből pedig 52 fő 

támogatta a pályázót. Természetesen a számok adódhatnak abból is, hogy nem volt ott 

mindenki a szavazáson, de nem szabad ezeket figyelmen kívül hagyni. 

Az iskolában néhány évfolyamon nem értek el jó eredményeket a kompetenciaméréseken, 

ezeken érdemes lenne javítani. 

A pályázatból idézi: „A történelem tantárgy oktatásban bővíteni kell a kistérségben, és 

városunkban fellelhető történelmi értékek, leletanyag bemutatására, Pápa, mint barokk város, 

szerepének kiemelésére a barokk és huszár hagyományok, környékbeli népszokások ápolásán 

keresztül.” Véleménye szerint egy igazgatói pályázatban jobban oda kellene figyelni a 

mondatok megfogalmazására, hiszen ez nemcsak a pályázót, az általa vezetett intézményt, 

hanem a pályázó megválasztásakor a Képviselőtestületet is minősíti. 

Összegségében megállapítható, hogy az igazgató által megkezdett munkát folytatni kell, és ezt 

igazolják a Nevelőtestület és az Alkalmazotti közösség szavazatai is. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Hozzászólásában elmondja, az iskolának fontos szerepe van a magyar kultúra terjesztésében, 

hiszen a SAC programon keresztül a világ több országából érkeznek családok  a városba.  

Megjegyzi, Venczel Csaba intézményvezetői kinevezését a Nevelőtestület és az Alkalmazotti 

közösség körülbelül 80 %-a támogatta, a szavazáson pedig az iskolában tanító öt külföldi 

pedagógus – hazautazásukból kifolyólag - sem vett részt. Mindezeket figyelembe véve az 

előterjesztésben szereplő számok jóval kedvezőbb értéket tükröznek. 

 

Venczel Csaba pályázó 

A hozzászólásokra reagálva elmondja, a Humánerőforrás Bizottságon megtárgyalták, hogy a 

pályázatot véleményező értekezleten a Nevelőtestület és az Alkalmazotti közösség tagjai 

közül néhányan miért nem vettek részt. Tájékoztatja a képviselőket, pályázatát május közepén 

nyújtotta be, majd ezt követően megszűnt egy karbantartói állás. Fontosnak tartja elmondani, 
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hogy a véleményező közösségek létszámába azokat az óraadó kollegáit is beleszámolta, 

akiket nem az iskola alkalmaz, valamint azokat a nyelvi lektorokat, akik az értekezlet előtt 

visszautaztak az Egyesült Államokba. Hozzáteszi, volt olyan kollegája is, aki egészségügyi 

okokra hivatkozva nem vett részt az értekezleten. Valóban szerencsésebb lett volna az 

értekezletet június elején megtartani, azonban akkor az intézményben egyéb fontos 

programok zajlottak. 

A kompetencia-mérésekkel kapcsolatban elmondja, az iskolával kapcsolatos beszámolójában 

a sikerekről és kudarcokról egyaránt tájékoztatta a testület tagjait. Véleménye szerint 

nyolcadik osztályban nehéz az elvárt mércét teljesíteni. Meg kell jegyeznie, az elvárt 

eredmények megállapításakor a családok szociális háttereit is figyelembe veszik. A családok 

erről kérdőív keretében nyilatkoznak - amelynek kitöltése és visszaküldése nem kötelező -, 

így sajnos pontosan a hátrányosabb helyzetben lévő családokról nem érkezik be megfelelő 

adat. Büszke arra, hogy a kéttannyelvű tagozaton végzett kompetencia-mérések eredményei 

jóval az országos átlag felett vannak. Itt az egyedi környezet, a kiscsoportos foglalkozások 

kiváló fejlődési lehetőséget biztosítanak a tanulók számára. Többször kiemelte, hogy az iskola 

magyar diákjai sokféle környezetből, családi háttérből érkeznek, így eltérő a tanuláshoz való 

hozzáállásuk is. 

A Feladatbank segítségével olyan feladatgyűjteményt készítenek, amelyet beépíthetnek a 

mindennapi tananyagba, és bízik abban, hogy ennek hatása a felméréseken is érezhető lesz. 

Grőber Attila képviselő által idézett mondatot valóban helytelenül fogalmazta meg, 

hozzáteszi, az elmúlt öt évben számos dokumentumot, publikációt, elemzést adott le az 

intézményben folyó munkáról, és eddig nem merült fel ezzel kapcsolatos probléma. 

A magyar kultúra népszerűsítésével kapcsolatban érdekességképpen elmondja, a 

közelmúltban egy Pápán, holland családban született csecsemőt Bélának neveztek el. Ez is azt 

bizonyítja, hogy a SAC program keretében Pápán élő külföldiek jól érzik magukat a városban. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 4. pontjában foglaltakról. 

 

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

szavazásban. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

138/2011. (VII.7.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 

18. §-ában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször 

módosított 1992. évi XXXIII. tv. 23. §-ában, valamint a Kjt. 

közoktatási intézményekben történő végrehajtásra kiadott 

többször módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rend.  5.§-ában 

foglaltak alapján a Tarczy Lajos Általános Iskola magasabb 

vezető igazgatói feladatainak ellátásával Venczel Csabát bízza 

meg. A magasabb vezetői megbízás időtartamát 2011. augusztus 

1-jétől 2016. július 31-ig határozza meg. 
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Utasítja a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással 

kapcsolatban szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: 2011. július 31.  

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előző napirendhez kapcsolódóan megköszöni Nemes István megbízott 

intézményvezetőként végzett eddigi munkáját. 

 

 

II. Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanács megalakítása 

 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

A napirenddel kapcsolatban megkérdezi, milyen időközönként ülésezik a Tanács és milyen 

mértékben veszik figyelembe az ajánlásait az illetékes hatóságok. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A kérdésre válaszolva elmondja, a Tanács határozza meg ügyrendjét és üléseinek 

gyakoriságát, hozzáteszi, bizonyos napirendek– például a város közbiztonságáról szóló 

beszámoló – előtt minden esetben kikérik a véleményét. A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági 

Tanács a Képviselőtestület tanácsadó testülete, és évente körülbelül 4-6 alkalommal ülésezik. 

A Tanács tagjai több hatóságot is képviselnek, így a munkájukat segítheti, támogathatja annak 

véleménye. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

139/2011. (VII.7.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület elnökét és 

tagjait a képviselőtestület megbízatásának időtartamára az 

alábbiak szerint választja meg: 

 

A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület 

 

elnöke:  Bocskay László önkormányzati képviselő 

tagjai:  - Pápa Városi Rendőrkapitányság vezetője,  

- Pápa Város Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltóságának vezetője 

- Pápa városban működő vám- és pénzügyőri 

kirendeltség vezetője,  
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- Pápa Város Önkormányzatának Egyesített 

Szociális Intézménye Gondozási Központjának 

vezetője 

- Pápa Város Önkormányzata Közterület-

felügyeletének vezetője 

- Pápa Városi Polgárőrség elnöke 

- Grőber Attila önkormányzati képviselő és 

- Erőss Bulcsú önkormányzati képviselő. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 
 

2. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi 

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

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

A napirendi pont tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői, a mellékelt 

jelenléti ív szerint. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az önkormányzat intézményeivel az egyeztetés megtörtént, az intézményvezetők az 

előirányzat módosítási javaslatot elfogadják.  

A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül nem javasolja elfogadásra. A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra, az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a 

Humánerőforrás Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

Elmondja, a hitelfelvételt megelőző könyvvizsgálói jelentés zárt ülés anyagát képezi. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Hozzászólásában elmondja, először az idén egyeznek meg az intézmények által benyújtott 

pótelőirányzati kérelmek összegei a számukra biztosított összegekkel. Véleménye szerint az 

igények általában megelőzik a lehetőségeket, fenti egyezés valószínűleg a takarékos 

költségvetésre történő felszólításnak és esetleg egy előzetes egyeztetésnek köszönhető. A 

korábbi években a rendelet összeállítási metodikájából az is kiderülhetett a képviselők 

számára, hogy az intézményekben milyen igények merültek fel. 

A rendelet-tervezetben intézményenként külön soron szerepelnek a bérkompenzációs 

támogatások. Az egykulcsos adórendszer bevezetése után sok embernek csökkent a nettó 

jövedelme és ígéretet tettek arra, hogy ezt kompenzálni fogják. 2011. januárjától júniusig 22 

millió Ft-ra volt szükség bérkompenzáció címén, ami az egész évre tervezve körülbelül 53 

millió Ft-os kiadás lesz. Véleménye szerint ezt az összeget egy másik adózási rendszer esetén 

egyéb hasznos célokra lehetne fordítani. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szerinte Magyarországon teljesen jó az adózási rendszer, hiszen aki tízszer többet keres, az 

tízszer többet adózik. Megjegyzi, sokkal koherensebbnek tart egy olyan adózási rendszert, 

amelyet nem tesznek tönkre adójóváírások és adókedvezmények sokaságával. Örül, hogy 

Pingiczer Sándor képviselő aggódik az 53 millió Ft-os kiadás miatt, azonban nem emlékszik 

arra, hogy akkor is kifejezte volna aggodalmát, amikor az önkormányzat 50 %-os béremelés 

kifizetését vállalta a közalkalmazotti szférában dolgozóknak éveken keresztül. 

 

Grőber Attila képviselő 

Úgy emlékszik, az 50 %-os béremelés finanszírozásakor a fideszes képviselők is 

aggodalmukat fejezték ki. Bizonyára most is aggódnak, hogy az önkormányzatnak kell 

kiegészíteni az adórendszer módosításából adódó hiányokat. Az adórendszer bevezetésekor 

arról volt szó, hogy mindenki jól fog járni, majd a későbbiekben ezt az elképzelést úgy 

módosították, hogy senki sem jár rosszul. Ehhez képest az önkormányzatnak 50 millió Ft-ot 

kell biztosítania a bérek kompenzációjához. Megjegyzi, ő a közalkalmazotti béremelésről 

történő döntéskor is elmondta, hogy az áthúzódó hatások miatt túl nagy terhet vállal ezzel 

magára az önkormányzat. Véleménye szerint jelen esetben is erről van szó, és az ország 

eladósodásához ez is hozzá fog járulni. Hangsúlyozza, most is azt az aggodalmat érzi, mint 

2002-2003-ban, amikor a béremelésről döntöttek Felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy az 

aggodalom kifejezése ne attól függjön, hogy melyik párt van hatalmon. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

A bérkompenzációval kapcsolatban elmondja, annak fedezetét a központi költségvetés 

biztosítja, nem az önkormányzatnak kell a saját forrásai terhére kifizetni. 

A pótelőirányzatokkal kapcsolatban megköszöni az intézmények vezetőinek a megalapozott 

igényeket, amelyekre így megalapozott javaslatot terjeszthettek be a Képviselőtestület elé. Az 

igények és a lehetőségek egyezése a jó előkészítésnek, illetve a takarékos gazdálkodásnak 

köszönhető.  

 

Grőber Attila képviselő 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető által elmondottak abban az esetben állnák meg a 

helyüket, amennyiben az egyes intézmények fenntartását teljes egészében a központi 

költségvetésből finanszíroznák, azonban jelen esetben - bárhonnan is nézi – ez a hiány a 

személyi jövedelemadó helytelen filozófiájából adódik. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Grőber Attila képviselő hozzászólására reagálva elmondja, az Antall-kormány idején 

bevezetett finanszírozási rendszer teljes egészében fedezte az általános iskolák működését, a 

középiskolák esetében pedig több volt a finanszírozás összege, mint a ráfordításé, így azok 

nyereségesen működtek.  A Horn-kormány idején az intézményeknek egyre növekedtek a 

feladataik, a finanszírozásuk azonban nem emelkedett és ez a későbbiek folyamán egyre 

inkább így alakult.  

Megjegyzi, 2002-ben a béremelés kizárólag a magasan kvalifikált dolgozók esetében érte el 

az 50 %-ot, így közelíthette meg a közalkalmazotti szférában dolgozók bére valamelyest a 

versenyszférában dolgozók bérét. Elmondja, a köz szolgálatát az ember nem a fizetésért 

választja, hanem egyéb elhivatottságból fakadóan. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja a 

következő rendeletet: 

 

18/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló, 3/2011. 

(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti 

számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. 

(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Hozzászólásában elmondja, egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal. Fontosnak tartja, 

hogy felhívják az emberek figyelmét a véleményezési lehetőségre a médiákon keresztül, 

valamint a rendelet-tervezeteket mindenki számára könnyen hozzáférhető helyen tegyék 

közzé. Kérése, amennyiben lehetőség van rá, minél több időt biztosítsanak a tervezetekkel 

kapcsolatos vélemények kifejtésére. A beérkezett vélemények és a véleményezők nevének, e-

mail címének kezelése a véleményezett rendelet hatályba lépésétől számított hat hónapig 

történik, azonban nem tartja szerencsésnek, hogy a véleményezőnek a nevét is nyilvánosságra 

kell hozni. Hozzáteszi, valószínűleg többen nyilvánítanának véleményt névtelenül. 

Egyetért azzal is, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos egyeztetésre civil és szakmai 

szervezeteket is felkérhetnek, mivel lesznek olyan napirendek, amelyek sokakat érintenek, 

gondol itt a tömegközlekedéssel, temetkezéssel kapcsolatos napirendekre. Tudomása szerint 

eddig kizárólag a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Szervezetének volt 

lehetősége a véleménynyilvánításra. 

Mindezekkel együtt támogatja a rendelet-tervezet módosítását.  

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

A hozzászólásra reagálva elmondja, a rendelet-tervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvényben foglaltak szerint készítették el. A jogszabályok előkészítése során 

alkalmazandó társadalmi egyeztetésre vonatkozó rendelkezéseket a jogszabályok 

előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény határozza meg, 
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amely szerint a névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembe vétele nélkül törölni 

kell. 

Elmondja, az önkormányzat jelen esetben adatkezelőnek minősül, így be kell jelentkezniük az 

adatvédelmi biztos nyilvántartásába és az adatokat a jogszabályoknak megfelelően kell 

kezelniük, így azokkal nem történhet visszaélés. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a rendelet-tervezetek véleményezésekor keletkezett adatok mennyisége a 

polgármesteri hivatalban kezelt adatmennyiség 0,0001 %-át fogják elérni. Megjegyzi, 

amennyiben az adatok kezelője a polgármesteri hivatal, úgy azok a polgármester, 

alpolgármester számára nem nyilvánosak.  

A rendelet-tervezetben foglaltak hatályosulása függ az állampolgárok hozzáállásától és 

motivációjától is. A belváros közlekedési rendjének megváltoztatása sokakat meglepetésként 

ért annak ellenére, hogy már három éve szó van a forgalom megváltoztatásáról. Véleménye 

szerint amikor a köz érdekét, és néhány egyéni érdeket kell összevetni, akkor a köz érdekét 

kell képviselniük.  

A város polgárai a véleményüket mindeddig leginkább az aláírásgyűjtés intézményén belül, 

valamint névtelen levélben fogalmazták meg. Az önkormányzat mindent el fog követni annak 

érdekében, hogy felhívja a város polgárainak figyelmét a véleménynyilvánítás lehetőségére. 

Az egyeztetési kötelezettség eddig valóban csak a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és 

Érdekképviseleti Szervezetét érintette, azonban a helyi szokások fogják majd eldönteni a 

továbbiakban az egyeztetésekbe bevonandó szervezetek körét. Megjegyzi, adott esetben a 

polgárok azon közössége is véleményt nyilváníthat, amely egyébként nem minősül jogi 

személynek. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja a 

következő rendeletet: 

 

19/2011. (VII. 7.) örkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) 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 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 9,50 órakor szünetet rendel el. A szünetet követően a testület 

10,10 órakor folytatja a napirendek tárgyalását. 

 

 



 18 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a hivatali helyiségen és a hivatali 

munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak 

mértékéről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Hozzászólásában elmondja, a rendelet-tervezet megalkotása az önkormányzat törvényben 

előírt kötelezettsége. A bejegyzett élettársi kapcsolat törvényerejű rendeletben történő 

szerepeltetését azért tartja furcsának, mivel emlékei szerint annak idején a 

Kereszténydemokrata Néppárt tett ez ellen lépéseket.  A nemzeti együttműködés rendszerén 

belül a Fidesz ezt elutasította, amit nem tett jól, hiszen szerencsére Magyarországon ma nincs 

hagyománya a buzik házasságkötésének. Megjegyzi, nem szeretné bemocskolni a magyar 

nyelv gyönyörűszép, magyar szavát - a meleget – azzal, hogy ilyen beteg kisebbséget illet 

vele. Visszásságot érez a rendelet kapcsán, konfliktusról lehet szó a két koalíciós partner 

között is, hiszen nem az első alkalom, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát a 

Fidesz többsége elutasítja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Figyelmezteti a képviselőt, hogy jelenleg a város önkormányzatának ülésén van, nem a Jobbik 

valamelyik rendezvényén, ahol egyébként minden mást is biztosan el lehet mondani. 

Hangsúlyozza, továbbra is az a véleménye, hogy senki személyét nem illik minősíteni, a 

viselkedését esetleg igen, a véleményét pedig nyugodtan. 

 

Fentiekre reagálva elmondja, az Alkotmány egyértelműen szabályozza két ember 

együttélésének lehetőségét, a házasságot pedig kizárólag férfi és nő között engedélyezi. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

20/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a hivatali 

helyiségen és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 

szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 

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

önkormányzati rendelet-tervezete egyes pénzbírság összegét tartalmazó 

önkormányzati rendeletek módosításáról  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Radó István, a Közterület-Felügyelet vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodás mellett elfogadásra javasolja, az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra 

javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 

megalkotja az alábbi rendeletet: 

 

 

21/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyes 

pénzbírság összegét tartalmazó önkormányzati rendeletek 

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 Belváros területére vonatkozó 

Szabályozási Terv jóváhagyásáról, valamint Pápa Helyi Építési 

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

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Winkler Gábor főépítész és Hortobágyi Sándor 

építéshatósági csoportvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

Elmondja, a rendelet-tervezetben adminisztrációs hiba miatt elírás történt, a rendelet-tervezet 

6/A. §-ban az (5) –(17) bekezdés felsorolásának számozása (4)-(16) számozásra módosul, 
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valamint a 2. számú függelékben a „Szintterületi mutató” alatti (UHM) szövegrész az „Utcai 

homlokzat magassága” szövegrész alá kerül. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

22/2011. (VII. 7.) örkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Belváros területére vonatkozó Szabályozási Terv 

jóváhagyásáról, valamint Pápa Helyi Építési Szabályzatáról 

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

szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a rendelet-tervezet elkészítését hosszas előkészítő munka előzte meg, a kötelező 

egyeztetések is megtörténtek. Hozzáteszi, a város polgárainak több alkalommal lett volna  

lehetőségük véleményük kinyilvánítására, amelyet azonban nem tettek meg. 

Megköszöni mindazoknak a munkáját, akik részt vettek a rendelet-tervezet előkészítésében. 

 

 

7. Beszámoló a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évben végzett 

tevékenységéről 

Előadó: Unger Tamás Társulási Tanács elnöke 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás által 

működtetett Térségi Integrált Szakképző Központ egy jól működő, megyei és régiós szinten is 

elismert szervezet. Az elmúlt két évben több mint 1 milliárd Ft értékben valósultak meg 

szakképzési és infrastrukturális fejlesztések. A projektnek köszönhetően a Pápai Gazdasági 

Szakképző Iskola Külső-Veszprémi úti telephelye mintegy 50-60 %-ában megújult, ehhez a 

sikeres pályázatok és az egyre növekvő szakképzés-fejlesztési támogatások is hozzájárultak. 

Összességében elmondható, hogy létrejötte óta a Térségi Integrált Szakképző Központ elérte a 

megalakulásakor kitűzött céljait, pályázatai sikeresen zárultak és a Központ fenntartása 

biztosított. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a Térségi Integrált Szakképző Központ által megvalósított két projekt összköltsége 

megközelíti az 1,1 milliárd Ft-ot, amelyek pénzügyi elszámolása megtörtént. Megjegyzi, 

kizárólag egy 21.000,- Ft-os számlát nem fogadott be a Közreműködő Szervezet. Úgy 

gondolja, ilyen magas összköltségű projekteknél ez elfogadható hibahatár. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Pápai Szakképzés-

szervezési Társulás 2010. évben végzett tevékenységéről 

szóló beszámolót. 

 

 

8. Tájékoztató a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. félévében végzett 

tevékenységéről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

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

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Pápai Többcélú 

Kistérségi Társulás 2011. I. félévében végzett 

tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

 

 

Jelentés a képviselőtestület ülésein hozott lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, a 35/2011. (III.17.) határozattal felhatalmazták a 

Polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 

2011. július 1-jétől történő működtetésére vonatkozóan tárgyalásokat folytasson és 

megállapodást kössön. A testület március 17-i ülésén azt javasolta, hogy a tárgyalások 

lezárása után, még a megállapodások aláírása előtt tájékoztassák a testület tagjait. Dr. Áldozó 

Tamás polgármester akkor úgy nyilatkozott, hogy ez az idei év első félévének legfontosabb 

döntése. Az előterjesztésben az szerepelt, hogy az intézmények működéséhez szükséges, 

normatíván felüli összeghez a Veszprém Megyei Önkormányzat mellett Pápa Város 

Önkormányzatának is hozzá kell járulnia, amely mintegy 50 millió Ft-os kiadást jelent. A 

felmerülő kiadás finanszírozására több ötlet is elhangzott, többet között a kollégiumi 

kapacitások átszervezése, amely azóta megtörtént. 

Fontosnak tartaná, hogy minden képviselő megismerhesse a megkötött megállapodásokat, ha 

már azok megkötése előtt nem kérték ki a véleményüket. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester  

A hozzászólásra reagálva elmondja, nem a megállapodások megkötése az év első felének 

legfontosabb feladata, hanem az intézmények, feladatok átadásáról szóló döntés.  

Elmondja, a megállapodásokat megkötötték, a városra eső pénzügyi kötelezettségvállalásnak 

jelenleg kizárólag a maximumát lehet felbecsülni. Véleménye szerint a megállapodás hatálya 

alá tartozó intézmények esetében további komoly megtakarításokat lehet elérni, ezek a 

beíratásokkal kapcsolatos adatokkal függnek össze. Sajnálatos módon néhány intézményben 

olyan kevesen iratkoznak be, hogy azokat a jelenlegi struktúrájukban nem sokáig tudják 

tovább működtetni. 

A megállapodásokat ki fogják osztani  a képviselőknek a testületi ülés befejezéséig, amely a 

Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján már elérhető volt az érdeklődők számára. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további 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: 

 

140/2011. (VII.7.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 175/2010. 

(XII.16.) határozat, a 18/2011. (II.25.) határozat, a 35, 41/2011. 

(III.17.) határozatok, a 96/2011. (IV.14.) határozat, valamint a 

109, 115, 117, 118, 121, 122, 123, 126/2011. (V.30.) 

határozatok végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

 

 

9. Vegyes ügyek 

 

a)  „Pápa, Esterházy kastély parkja – Kastély szűk környezetének helyreállítása” 

címen pályázat benyújtása, saját forrásigény biztosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Megkérdezi, hogy a Kastélykert előtti mélygarázs építése összhangban van-e a most 

benyújtandó pályázattal, illetve mit tartalmaz az előterjesztésben szereplő pályázat.   

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A kérdésre válaszolva elmondja, az elnyert pályázatból megvalósított beruházás befejezésére 

kötelezettséget kell vállalnia az önkormányzatnak, ez minden egyes európai uniós forrásból 

folytatott fejlesztésnél így van, ezek időtartama leghosszabb esetben is 10 évet jelent. 

Hozzáteszi, amennyiben 10 éven belül megkezdenék a mélygarázs építését, az semmi esetben 

sem lehetetlenítené el a jelenlegi beruházás megvalósítását. A pályázat súlypontja elsősorban 

a kastély főhomlokzata előtti területekre terjedne ki, ami a szabadtéri színpad területét, 

valamint a kastély épülete és az egykori Tapolca-patak által közrezárt területet jelenti. 

Véleménye szerint a pályázat segítségével egy újabb lépéssel kerülnének közelebb  a kastély 

felújításához. 
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Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Elmondja, a pályázat műszaki tartalma az Esterházy- kastély, a Tapolca utca, a Gróf utca és a 

Szent István út által közrezárt területre terjed ki. A pályázat keretében régészeti kutatások is 

zajlanak majd a területen, ennek következtében lehet majd később mélygarázs építéséről 

dönteni. Hangsúlyozza, annak megvalósítását nem zárja ki a pályázat. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a Pápa Belváros területére vonatkozó Szabályozási Tervet a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal előírásai szerint készítették el, és abban szerepel, hogy az előkerült 

régészeti leleteket a helyszínen történő bemutatással kell megmenteni. 

 

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: 

 

141/2011. (VII.7.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a KEOP-

7.3.1.3/09-11 felhívásban szereplő „Pápa, Esterházy kastély 

parkja - Kastély szűk környezetének helyreállítása” címen 

pályázat benyújtását támogatja és saját forrásigényét 2.250.000 

Ft összegben felmerülésekor biztosítja. 

 

Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a saját forrás 

összegét a költségvetésben szerepeltesse. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

           Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

     Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

b)  „Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – A pápai Esterházy-kastély komplex, 

környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát 

szolgáltatásokkal történő fejlesztése” című projekt üzemeltetése során keletkező 

esetleges veszteség Önkormányzat által történő finanszírozása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja.  

Az előterjesztésben tartalmazza, hogy a Regionális Fejlesztési Programok Irányító 

Hatóságának vezetője 1.596.734.372,- Ft-os támogatásra találta érdemesnek a projektet. 

 

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

 

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

határozatot hozta: 

 

142/2011. (VII.7.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vállalja, 

hogy amennyiben a „Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – A 

pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést 

lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő 

fejlesztése” című KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002 jelű a projekt 

üzemeltetése során a fenntartás költségei meghaladják a kastély 

üzemeltetéséből származó bevételeket, úgy a veszteség 

finanszírozását az Önkormányzat éves költségvetése terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: azonnal (a közreműködő szervezetnek való 

megküldés), illetve folyamatos  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

c)  Pápai Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának módosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra 

javasolja.  

Elmondja, az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletében a Veszprém Megyei Önkormányzat 

kérésére az „Ellenjegyezte: Dr. Imre László megyei főjegyző” szövegrész az „Ellenjegyezte: 

Horváth Mária megyei aljegyző” szövegrészre módosul, valamint a mellékletek az alábbi 

szövegrésszel egészülnek ki: „Kötelezettségvállalással egyetért: Dr. Imre László megyei 

főjegyző”. 
 

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: 

 

 

143/2011. (VII.7.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Veszprém Megyei Önkormányzattal megkötött Pápai 

Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának 

módosítását az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak 

szerint elfogadja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a 

módosító megállapodás aláírására, valamint felkéri, hogy a 

Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságánál 
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történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében 

szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert kabinetvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Veszprém Megyei Önkormányzattal megkötött a Pápai 

Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására vonatkozó, 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási 

megállapodást az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak 

szerint elfogadja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a 

megállapodás aláírására, valamint felkéri, a Magyar 

Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságánál történő 

törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

d)  Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alapító okiratának 

módosítása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Csillag István tűzoltóparancsnok. 

 

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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

144/2011. (VII.7.) határozat 

I. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága alapító okiratának 

módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az 

előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a közzétételt követő napon lép 

hatályba. 
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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 a Pápa Város Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltósága vezetőjét, 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.  

 

Határidő: benyújtásra: 2011. augusztus 31. 

 jóváhagyásra: 2011. szeptember 30. 

Felelős: Csillag István parancsnok 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

 

e)  Pápa Város Hivatásos Önkormányzat Tűzoltóság használatában lévő vízszállító 

jármű Kovászna város térítésmentes tulajdonába adása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Csillag István tűzoltóparancsnok. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

Csillag István tűzoltóparancsnok 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, 15 évvel ezelőtt Pápa városa kapott 

ajándékként testvérvárosaitól – Schwetzingen és Kampen településektől – fecskendővel 

rendelkező járművet, amire akkor nagy szükségük volt. Jelen esetben Pápának van lehetősége 

vízszállító járművet ajándékozni az arra rászoruló településnek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, Kovásznán azért is kiemelkedően fontos a vízszállító jármű rendelkezésre állása, 

mivel nincsen tűzoltáshoz szükséges kiépített vízhálózat. Hozzáteszi, 2012. január 1-jétől a 

tűzoltóságok állami fenntartásba kerülnek, így az ilyen irányú döntések meghozatalára addig 

van lehetősége az önkormányzatnak. 

 

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

 

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

határozatot hozta: 

 

 

145/2011. (VII.7.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság használatában lévő, GGZ-

536 forgalmi rendszámú, Steyr 16 S 26 4x4 típusú vízszállító 

járművet, térítésmentesen Kovászna város tulajdonába adja 

azzal, hogy az ajándékozással kapcsolatos költségeket Pápa 

Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága finanszírozza. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az 

ajándékozással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 

Csillag István tű. őrgy. megbízott parancsnok 

 

 

f)  Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

146/2011. (VII.7.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát 

jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza az ügyvezetőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Dr. Lukács Endre ügyvezető 
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g) Borsosgyőri Városrész Önkormányzat, Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzat, 

Tapolcafői Városrész Önkormányzat tagjainak választását megelőző 

jelöltajánlásra vonatkozó szabályok megállapítása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra 

javasolja. 

Elmondja, az előterjesztésben a választási eljárásokról szóló helyi szabályok megalkotásáról 

van szó. A döntés összefügg a testület azon határozatával, amellyel a településrészi 

önkormányzatok kialakításáról döntött.  

 

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: 

 

147/2011. (VII.7.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Borsosgyőri Városrész Önkormányzat, a Kéttornyúlaki 

Városrész Önkormányzat és a Tapolcafői Városrész 

Önkormányzat tagjainak választását megelőző jelöltajánlásra 

nyitvaálló időtartamot a következők szerint állapítja meg: 

 

Jelöltajánlás időtartama: 2011. július 15. és 2011. augusztus 15. 

16.00 óra között. 

 

A Képviselőtestület ezzel egyidejűleg a jelöltajánlás 

lebonyolítására vonatkozó szabályokat az előterjesztésben 

foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy az érintett 

választópolgárok és civil szervezetek tájékoztatásával, valamint 

a jelöltajánlás jogszabályoknak és e határozatban foglaltaknak 

megfelelő lebonyolításával kapcsolatos szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  az ajánlásra jogosultak tájékoztatására: azonnal 

a jelöltajánlás lebonyolítására: folyamatos 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

 

h)  Dr. Méri Edina részére a Pápai Kékfestő Múzeumnál fennálló jogviszonya 

időtartamára önkormányzati bérlakás biztosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

148/2011. (VII.7.) 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 

Dr. Méri Edina részére a Pápai Kékfestő Múzeumnál fennálló 

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

Pápa, Juhar u. 1/B. II. emelet 10. 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)  Pápa, Jókai u. 20. sz. alatti lakóházon Vály Mari, Jókai Mór életrajzírójának 

emléket állító emléktábla elhelyezése, az emléktábla elhelyezéséhez a Pápai Jókai 

Kör Egyesüet részére támogatás biztosítása 

 

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. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

149/2011. (VII.7.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért Vály 

Mari, Jókai Mór életrajzírójának emléket állító emléktábla 

elhelyezésével a Pápa, Jókai u. 20. sz. alatti lakóházon és az 

emléktábla állításához a Pápai Jókai Kör Egyesület részére a 

2011. évi költségvetés terhére 30.000,- Ft támogatást biztosít. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Menyhárt László osztályvezető 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

alapján a 116. sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a testület. 

 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül zárt ülést rendel el. 

 

 

A Képviselőtestület 10,35 órakor zárt ülésen, majd 10,40 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 10,45 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 Dr. Áldozó Tamás  Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 


