
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-117/2011. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. augusztus 11-i 

ülésén, a Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

Dr. Vörös Ibolya, Bocskay László, Császár Endre, Máté István, Venczel Csaba, 

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

Sándor képviselők, 11 fő. 

  

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

Városi TV munkatársai 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető 

 Nagy Balázs köztisztviselő 

 

Távolmaradását bejelentette: dr. Péntek Árpád és Grőber Attila képviselő, valamint Unger 

Tamás alpolgármester. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 09,00 órakor megnyitja.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról. 

 

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

határozatot hozta: 

152/2011. (VIII.11.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. 

augusztus 11-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 
 

1. 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.) rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester   

Benecz Rita egészségügyi és szociális 

osztályvezető 
 

2. Vegyes ügyek 
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Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

 

1. 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.) rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester   

Benecz Rita egészségügyi és szociális osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság és az Egészségügyi és Szociális Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. 

A rendelet-tervezet 1.§-ban a 14.§ (1) bekezdésében az „Önkormányzati lakásfenntartási 

támogatásban részesíthető az a személy” szövegrész „Önkormányzati lakásfenntartási 

támogatásban részesíthető az a normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosult 

személy”szövegrészre módosul.  

Fenti módosítás az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi, valamint az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság ülésein ismertetésre került. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, a rendelet szerint lakásfenntartási támogatás alanyi jogon, normatív alapon és 

mérlegelés alapján adható. A rendelet-tervezetben foglaltak szerint jelentősen megváltoznak a 

normatív lakásfenntartási támogatással kapcsolatos szabályok. 

Megkérdezi, a normatív lakásfenntartási támogatás esetén mennyi a lakásfenntartás elismert 

havi költsége és ez fog-e változni a jövőben.  

Az eddigi önkormányzati lakásfenntartási támogatásban és kiegészítő önkormányzati 

lakásfenntartási támogatásban részesülők – jelenleg 980 fő – az egy éves támogatási időszak 

lejártát követően normatív lakásfenntartási támogatásra szereznek jogosultságot. Megkérdezi, 

lesz-e olyan érintett, aki ebből kifolyólag rosszabbul jár, valamint milyen költségeket vesznek 

figyelembe a lakásfenntartási támogatás elbírálásakor. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Megkérdezi, van-e az önkormányzatnak arra lehetősége, hogy kiszűrje azokat az 

támogatottakat, akik jelentős vagyonnal, illetve vagyontárggyal rendelkeznek, valamint– 

amennyiben ilyen tény utólag az önkormányzat tudomására jutott – megvonhatók-e a 

támogatások. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában 

nyilatkozik a vagyontárgyairól, azonban sajnos vannak olyanok, akik ezt nem veszik 

figyelembe.  

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, a jelenleg hatályos rendeletben foglaltak szerint háromféle 

lakásfenntartási támogatás létezik, az önkormányzati lakásfenntartási, az önkormányzati 

kiegészítő lakásfenntartási és a normatív lakásfenntartási támogatás. A támogatások 

összegének megállapításakor a rendelet háromféle jövedelmi kategóriát vesz figyelembe. 

Jelenleg az önkormányzat rendelet alapján kiegészítő és önálló lakásfenntartási támogatást is 

nyújt. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szt.) 2011. szeptember 1-jétől hatályos módosításában szerepel, hogy az 
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önkormányzat vagy normatív támogatás kiegészítéseként, vagy önálló ellátásként nyújthatja a 

támogatást. Az önkormányzati rendelet-tervezet nem kiegészítő, hanem önálló 

lakásfenntartási támogatásra tesz javaslatot. A lakásfenntartási támogatás biztosításához 

szükséges jövedelmi viszonyokat - egy fogyasztási egységre számolva – törvény határozza 

meg, amely függ a lakás alapterületétől, az egy háztartásban élők számától, és az ott élők 

jövedelmétől.  

Elmondja, lesznek olyan érintettek, akik nem fogják megkapni az eddigi havi 6.000,- Ft-ot, 

mivel az önkormányzat nem egészíti ki a törvényben meghatározott számítások alapján 

megállapítható lakásfenntartási támogatás összegét. Az önkormányzat ezt nem tudja 

befolyásolni, a jogszabály négyzetméterre meghatározott elismert költséget állapít meg, ami 

nem lehet kevesebb 2.500,- Ft-nál. 

Véleménye szerint a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultak körének áttekintésével 

elmondható, kevés család fog alacsonyabb összegű lakásfenntartási támogatást kapni. 

Hozzáteszi, a támogatás havi átlagos mértéke 4.500 Ft, azonban többen is kapnak majd 7.000-

9.000 Ft közötti összeget. 

Elmondja, valóban lesznek olyan családok, akik a törvényben meghatározott minimum 

összegre, azaz havi 2.500,- Ft-ra lesznek jogosultak, azonban nekik az önkormányzat egyéb 

juttatás jogcímén – közgyógyellátás, átmeneti segély – is biztosít támogatást. Hangsúlyozza, a 

gyermekes családoknak és az alacsony jövedelemmel rendelkezőknek nem sérül a 

lakásfenntartási támogatásra történő jogosultsága. 

A változás pozitívumaként megemlíti, az összeg csökkenése ellenére a támogatottak védett 

fogyasztók maradnak a továbbiakban is. A jogszabály nem egy főre jutó jövedelmet határoz 

meg, hanem fogyasztási egységet, így minden család esetében más szorzószám jön ki. 

Az önkormányzati lakásfenntartási támogatás összegét a korábbiakban jövedelemtől függően 

5.000,- és 6.000,- Ft között lehetett megállapítani, jelenleg ez az összeg egységesen 6.000,- Ft 

lesz. A törvényben foglaltak szerint a támogatottak esetében a háztartásban az egy fogyasztási 

egységre számított havi jövedelem határát úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat 

rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-ánál alacsonyabb 

jövedelmet jogosultsági feltételként nem írhat elő. A rendelet-tervezetben ezt a százalékot az 

önkormányzat 270 %-ra emelte fel annak érdekében, hogy a magasabb jövedelműek - akik 

nem részesülhetnek egyéb önkormányzati támogatásban – legalább ezt az összeget 

megkaphassák. Véleménye szerint az jelenti a legfőbb problémát, hogy az 1 négyzetméterre 

elismert költség ugyanannyi egy belvárosi ingatlan és egy lakótelepen lévő lakás esetében is.  

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi, milyen lakásfenntartási költségeket vesznek figyelembe.  

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

Válaszában elmondja, lakás fenntartásával kapcsolatos költségeket nem vesznek figyelembe, 

a jogszabály csak korábban biztosított lehetőséget arra, hogy az egy négyzetméterre jutó 

költségbe beszámítsák a vízdíj egy részét, illetve a teljes hitelköltségeket. Jelenleg a 

törvényben meghatározott képlet alapján kell kiszámolni a költségeket, azaz a lakás 

alapterületét szorozzák meg 475,- Ft-tal, és amennyiben ez meghaladja a kérelmező 

jövedelmének 10-15 %-át, akkor igényelhető a támogatás.  

A jogosulatlanul felvett támogatásokkal kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondja, a rendelet-

tervezetbe a támogatás biztosításának feltételeként bekerült, hogy a háztartás tagjai egyikének 

sem lehet vagyona. A vagyon fogalmát a szociális igazgatásról szóló törvény pontosan 

meghatározza. Elmondja, sem az ingatlan, amelyben a kérelmező lakik, nem számít 

vagyonnak, mivel nem hasznosítható, sem a mozgáskorlátozottak által használt gépjármű. A 

mozgáskorlátozottaknak nyilatkozniuk kell a gépjármű értékéről, amelyet az adócsoport le tud 

ellenőrizni. Autó birtoklása nem jelent kizáró körülményt a támogatás igénybevételekor, mert 
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annak forgalmi értéke befolyásolja a jogosultságot, az egy főre jutó vagyoni érték összege a 

törvényben foglaltak szerint elérheti a 800.000,- Ft-ot. Megjegyzi, azt jóval nehezebb 

kideríteni, hogy az igénylő rendelkezik-e egyéb ingatlannal. Hozzáfűzi, a sokéves 

gyakorlatnak köszönhetően általában ismerik az ügyfeleiket és volt arra is példa, hogy az 

igénylő vagyoni helyzete miatt elutasításra került a kérelem, ami ellen természetesen nem 

nyújtottak be fellebbezést. Az is előfordulhat, hogy a kérelmező nevén lévő másik ingatlan 

sem zárja ki a támogatási jogosultságot, annak alacsony értéke miatt.  

 

Pingiczer Sándor képviselő 

A rendelet-tervezet 21/A. §-ban foglaltak szerint az egyedül élő, nyugdíjkorhatárt betöltött 

ingatlantulajdonos, aki megfelel a rendeletben előírt feltételeknek, a kommunális hulladék 

ürítésére vonatkozó díjfizetési kötelezettsége esetén a kérelem benyújtása hónapjának első 

napjától a tárgyév december 31. napjáig 50 %-os díjkedvezményben részesül. Kérdése arra 

irányul, hogyan vehetik ezt a kedvezményt igénybe a társasházban élők. 

A 2010. évi CLXXI. törvény indoklása szerint a rendelet módosításának célja egyrészt a 

szociális gáz- és távhőtámogatás megszűnése okán ellátás nélkül maradó jogosultak 

befogadása a lakásfenntartási támogatás rendszerébe, másrészt a támogatás célzottságának és 

hatékonyságának növelése. Tudomása szerint a két támogatás eddig nem függött össze, 

megkérdezi, jelenleg ez hogyan működik. 

A rendelet-tervezetben az önkormányzati lakásfenntartási támogatás jövedelmi értékhatárát az 

öregségi nyugdíj minimum 250 % -hoz képest 270 %-ra javasolják felemelni, az adható 

támogatás összege 6.000,- Ft, a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők jövedelme 

pedig kevesebb is lehet az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-ánál, és 

a támogatás összege lehet kevesebb 6.000,- Ft-nál. Úgy érzi, aránytalanság van a két 

támogatás biztosításának feltételei között. 

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

Elmondja, valóban lesznek olyan családok, akik a jelenlegi módosítás eredményeként 

kevesebb normatív lakásfenntartási támogatást fognak kapni, azonban a feltételeket és 

szabályokat – valószínűleg előzetes hatástanulmányt végezve és körültekintően - törvényben 

határozták meg. Korábbi hozzászólásában is hangsúlyozta, az érintett családok a normatív 

lakásfenntartási támogatáson kívül egyéb támogatásban is részesülhetnek. Úgy gondolja, 

aránytalanság abból adódna, ha nem állapítanának meg az önkormányzati lakásfenntartási 

támogatás igénybevételénél a törvényben meghatározott jövedelmi értékhatárnál magasabbat, 

hiszen az ebbe a kategóriába esők az önkormányzattól semmiféle egyéb ellátást nem vehetnek 

igénybe. Ezzel szemben az a három gyermeket nevelő család, aki normatív lakásfenntartási 

támogatás jogcímén havi 5.000,- azaz évi 60.000,- Ft támogatást kap, évente kétszer kaphat 

30.000,- Ft-os egyszeri támogatást, 10.000,- Ft-os óvodáztatási támogatást, és a gyermekek 

ingyen étkezhetnek az oktatási intézményekben. Mindezek mellett ingyen kapják meg a 

tankönyveket és közgyógyellátási igazolvány igénybevételére is jogosultak. Elmondja, 

számításaik szerint egy három gyermekes család esetében a GYES-en lévő édesanya a 

természetbeni és pénzbeni juttatásokkal együtt havonta 151.000,- Ft jövedelemben részesül.  

 

A szociális gáz- és távhőtámogatás megszűnésével kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondja, 

a rendelet-tervezet indokolásában vastag betűvel szedve a törvény szövege szerepel, amely 

szerint a jogosultsági jövedelemhatár az öregségi nyugdíjminimum 250%-a a korábbi 150% 

helyett, ugyanakkor eltörli a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli arányára vonatkozó 

előírást. Hozzáfűzi, 2012. január 1-jétől olyan szociális szolgáltatási törvényt kívánnak 

létrehozni, amelyben jelentősen megváltoznak a feladatok ellátását, a hatásköröket, és a 

jogosultságot érintő feltételek. Megjegyzi, a jelenleg elfogadásra javasolt rendelet-tervezet 

valószínűleg szeptembertől decemberig lesz hatályos. 



 5 

A hulladékkezelési díjjal kapcsolatos kedvezmény a kérelem benyújtása hónapjának első 

napjától a tárgyév december 31. napjáig jár. Elmondja, a társasházban élők közös költséget 

fizetnek, amely magában foglalja a szemétszállítási díj összegét, így ők is részesülhetnek a 

kedvezményben, amennyiben megfelelnek az előírt feltételeknek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, a rendelet nem tesz különbséget abban, hogy ki milyen 

típusú ingatlanban lakik, a támogatásban a város illetékességi területén lakó, a feltételeknek 

megfelelő, öregségi nyugdíjjal rendelkező személy részesíthető. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, a feltételek között valóban nincsenek megkülönböztetve a családi házban, illetve 

társasházban lakók, azonban kérelmet eddig kizárólag a családi házban lakók nyújtottak be. 

Javasolja, tájékoztassák a társasházban élőket a kedvezmény igénybevételének lehetőségéről. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a hulladékkezelési közszolgáltatást biztosító szolgáltató és pápai lakosok között 

jelenleg - a szerződések megkötéséből, új eljárási szabályok bevezetéséből kifolyólag – 

intenzív kommunikáció folyik, és javasolni fogja a szolgáltatónak, hogy a fentiekkel 

kapcsolatos tájékoztatásra helyezzenek nagyobb hangsúlyt. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban.  

 

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

alábbi rendeletet: 

 

23/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. 

(VII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti 

számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

2.  Vegyes ügyek 

 

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

helyreállítása” címen pályázat benyújtása, saját forrás biztosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdasági 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 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 
153/2011. (VIII.11.) határozat 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a KEOP-

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 és egyidejűleg a 141/2011. 

(VII.7.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

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) Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő által benyújtandó 

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázatban konzorciumi tagként 

történő részvétel, ezzel kapcsolatban fenntartási nyilatkozat, tulajdonosi 

nyilatkozat valamint szakmai humán erőforrás biztosításáról szóló nyilatkozat 

aláírása 

 

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 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

154/2011. (VIII.11.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 1. 

számú mellékletét képező fenntartási nyilatkozatot aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az  előterjesztés 2. 

számú mellékletét képező tulajdonosi nyilatkozatot aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 3. 

számú mellékletét képező szakmai humán erőforrás 

biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

 Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a korábbi döntésnek megfelelően 210 millió Ft-os projektet valósítottak volna meg, 

a jelenlegi előterjesztésben foglaltak szerint a projekt összértékének csökkenése ellenére az 

önkormányzat a továbbiakban is biztosítja a 21 millió Ft-os saját forrást. 

 

 

c) Egészségügyi feladat-átadási megállapodás megszüntetésére vonatkozó okirat 

aláírása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Elmondja, a 2006. április 14-én Sümeggel kötött megállapodás a Sümeg város és körzete 

lakosságának urológiai járóbeteg szakellátás biztosítását garantálta, jelenleg ezt a szolgáltatást 

egy pályázat megvalósításának köszönhetően más formában tudja biztosítani az ottani 

szolgáltató. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

155/2011. (VIII.11.) határozat 

1.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

hozzájárul az előterjesztés mellékletét képező egészségügyi 

feladat-átadási megállapodás megszüntetésére vonatkozó 

okirat aláírásához.  

Utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat 

képviseletében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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2.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Gróf Esterházy Kórház 

és Rendelőintézeti Szakrendelő főigazgatóját az 

egészségügyi feladat-átadási megállapodás megszüntetésére 

vonatkozó okirat aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

alapján a 122.,123.,124.,125. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja meg a testület. 

 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül zárt ülést rendel el. 

 

 

A Képviselőtestület 09,30 órakor zárt ülésen, majd 09,45 órakor nyílt ülésen folytatja 

munkáját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Napirend utáni hozzászólásában tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Lombard Pápai Termál FC 

hét bérletet adományozott a Képviselőtestületnek. Felajánlja a bérleteket – amelyek ára 

14.000,- Ft – megvásárlásra képviselőtársainak, az ebből befolyt összeget a kovásznai Boldog 

Apor Vilmos Gyermekotthon részére juttatnák el, ezzel segítve az ott élő gyermekek 

iskolakezdését. A bérleteket Kővári Andreánál vásárolhatják meg az érdeklődők. 

Természetesen a hét bérleten felül is hozzájárulhatnak a bérletvásárlással a nemes célhoz a 

képviselők. Hozzáteszi, a Polgármesteri Kabinet jó állapotú gyermekcipőket gyűjt a 

gyermekek számára, kéri, hogy amennyiben valakinek van lehetősége cipőt adományozni, az 

tegye meg. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, a szintén ajándékba kapott bérletét felajánlja megvásárlásra, hozzájárulva ezzel a 

kovásznai gyermekotthonban élő gyermekek iskolakezdésének támogatásához. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni a felajánlást. 

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

Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntéseit. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testület 

soron következő ülésére várhatóan szeptember második felében kerül sor. 

 
 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 09,50 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

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

 polgármester jegyző 


