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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. szeptember 29-i ülésén. 

 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

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, 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 

  Holdosiné Bánhegyi Ildikó, a PVCKÖ elnöke 

Városi TV munkatársai 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa 

 a Napló c. újság munkatársa 

 Balláné Pákai Csilla jegyzőkönyvvezető 

 Benkő Krisztina jegyzőkönyvvezető 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő a testület ülésére később érkezett. 
 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Várkertfürdő új beruházásainak megtekintését követően köszönti a megjelenteket a 

Várkertfürdőben. A testület ülését 08.25 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 150. 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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161/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. 

szeptember 29-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. Beszámoló a Várkertfürdő fejlesztéséről  

Előadó: Kovács Antal vezérigazgató 

 

2. Személyi ügyek 

I. Településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása  

II. Aljegyző állásra kiírt pályázat elbírálása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3. Beszámoló az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

4. 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 

 

5. Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális 

Intézményét érintő döntés 

I. Egyesített Szociális Intézmény Pápa, Teveli út 3. sz. és 

Vörösmarty u. 12. sz. (volt bölcsőde épület) alatt 

működő Idősek Otthona emelt szintű férőhelyeinek 

átminősítése 

II. Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezettel ellátási szerződés 

megkötése 

III. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a 

fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2011. 

(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita egészségügyi és szociális 

osztályvezető 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a települési 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete emlékmű, botlókő, 

emléktábla és magyarázó tábla állítás rendjéről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

8. Beszámoló az Esterházy-kastély felújításának állásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

9. Pápa város közoktatási intézményei feladat-ellátási, 

működési és fejlesztési tervének felülvizsgálata 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert kabinetvezető 

 

10. Beszámoló a Fogadj örökbe egy közterületet! programról 

Előadó: Bánhidi László intézményvezető 

 

11. Vegyes ügyek 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

1. Beszámoló a Várkertfürdő fejlesztéséről 

Előadó: Kovács Antal vezérigazgató 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Drescher Edit főorvos. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A beszámolót a Gazdasági Bizottság, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Hangsúlyozza, hogy a gyógyászati központ felépítését követően annak üzemeltetése 

folyamatos és fontos feladat lesz.  

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Örömmel tölti el, hogy ez a beruházás megvalósulhat, amit fontosnak tart a térség 

egészségügyi ellátása szempontjából. Már eddig is minőségi előrelépést jelentett a 

gyógyászati központ működtetése, mert a reumatológiai betegek ellátása sokkal korszerűbb 

körülmények között történhet. Amennyiben az új gyógyászati központ 2012. január elejétől 

dr. Drescher Edit főorvos asszony vezetésével megkezdi működését, akkor az 50 millió Ft-os 

gép-műszer beruházással olyan ellátást tudnak nyújtani a reumatológiai és mozgásszervi 

betegségben szenvedők részére, ami a környéken eddig nem volt elérhető. Reményét fejezi ki, 

hogy az ország egész területéről jönnek majd betegek gyógyulni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a 2002-ben befejeződött kórház-rekonstrukció óta ez a beruházás a 

legnagyobb az egészségügyi ellátás területén.  

Hozzáfűzi, a Várkertfürdő az új beruházások megvalósulásával az ország azon kevés fürdői 

közé tartozik, amely a termálfürdő nyújtotta összes lehetőséget kihasználja, hiszen nemcsak 

élményfürdőzésre, strandolásra, szabadidős és versenysportra van lehetőség, hanem a 

gyógyászati kezelések teljes körét biztosítja, kivéve az iszappakolást. 
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Dr. Descher Edit főorvos 

Kifejti, hogy az iszappakolással azonos hatást kiváltó, azonban tisztább, korszerűbb módszert 

alkalmaznak a betegek ellátása során. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a Várkertfürdő fejlesztéséről 

szóló beszámolót. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szünetet rendel el. 

 

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

nagytermében került sor.  

A testület 9.00 órakor folytatja a napirendek tárgyalását. 

 

Dr. Péntek Árpád az ülésre megérkezett, jelen van 14 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A napirendek tárgyalásának folytatását megelőzően ismerteti Csillag István tü. őrnagy, 

megbízott városi tűzoltóparancsnok levelét, melyben tájékoztatta a polgármestert arról, hogy 

– a tűzoltóság önkormányzati fenntartásba kerülését megelőzően – a heti 48 órán túl teljesített 

szolgálatért járó, korábban ki nem fizetett túlmunka-díjat, valamint annak a Ptk-ban 

meghatározott késedelmi kamatát az érintett személyi állomány részére 2011. szeptember 15-i 

hatállyal kifizették.  

Ismerteti továbbá Kolozsi Noémi Bernadett, a kovásznai Boldog Apor Vilmos 

Gyermekotthon munkatársának levelét, melyben megköszöni az otthon részére szeptember 

elején eljuttatott pénzadományt a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, a képviselőknek és a 

névtelen adományozóknak. 

Tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és 

Képzési Bizottság meghozta régen várt határozatát a kiemelt szakképzésekről. Eddig kiemelt 

fontosságú szakképzésnek Pápán a lótenyésztő minősült, ami havi akár 30.000 Ft ösztöndíjat 

is jelenthetett a tanulóknak. Évek óta szorgalmazta a város vezetése, hogy a húsipari 

termékgyártó szakma legyen a kiemelt szakképzés, ez a Bizottság döntésével megvalósult. 

Reményét fejezi ki, hogy ezzel megnő az érdeklődés a húsipari termékgyártó szakma iránt, 

hiszen a Pápai Hús 1913 Kft-nek szüksége van szakemberekre. 

 

2. Személyi ügyek 

I. Településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak a településrészi önkormányzati képviselő-jelöltek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a részönkormányzati képviselői megbízatásra jelölést kapott polgárokat. Megjegyzi, 

Somogyi Zoltán jelezte, hogy nem tud részt venni a képviselőtestület ülésén, ez természetesen 

a személyét érintő döntést nem befolyásolja. 
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Elmondja, hogy a jelöltekről egyenként szavaznak, és egy képviselőnek településrészenként 4 

igen szavazata van, az elnöki tisztséget betöltő képviselő személyének rögzítésén kívül.  A 

megválasztott képviselők a szavazást követően esküt tesznek, és esküokmányt vehetnek át. 

 

Grőber Attila képviselő 

Kéri, hogy a jelöltek legalább egy mondattal mutatkozzanak be, mivel a képviselők nem 

ismernek mindenkit közülük. 

 

Zsegraics Gyula képviselő 

Tájékoztatja a polgármestert, hogy Bali István és Bali Istvánné munkahelyi elfoglaltság miatt 

nem tud részt venni a napirend tárgyalásán. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy 1990 óta nem került sor részönkormányzat alakítására. 

A most megválasztandó képviselőknek előre azt kívánja, hogy az elkövetkezendő 3 évben 

tevékenységükkel igazolják, hogy a részönkormányzatokról szóló döntés helyes volt, 

valamint, hogy a részönkormányzattal érintett településrészek önálló identitással bíró, és az 

önkormányzatiságnak ezzel a formájával élni tudó településrészek. Elmondja még, hogy 

Kéttornyúlak esetében azért nem kerül sor a választásra, mert nem érkezett kellő számú 

érvényes ajánlás. Kéttornyúlakon a későbbiekben fog sor kerülni a településrészi 

önkormányzati választásra. 

 

Abc sorrendben szólítja a jelen lévő jelölteket a bemutatkozáshoz. 

 

Bereczky Nóra településrészi képviselőjelölt 

1997 óta él Borsosgyőrön, nagyon szereti a települést. Édesanyjával és egy gyermekével él 

együtt, államigazgatási főiskolát végzett, jelenleg a Pápai Többcélú  Kistérségi Társulásnál 

gazdasági vezetőként dolgozik.  

 

Máté István településrészi képviselőjelölt 

Borsosgyőrön lakik, édesapja már 20 éve önkormányzati képviselő. 

 

Nagy Endre Károlyné településrészi képviselőjelölt 

Jelenleg kertészetben dolgozik, előtte a Textilgyárban dolgozott 30 évig. Két felnőtt gyermeke 

van. 

 

Pataky József településrészi képviselőjelölt 

1994 óta lakik a településrészen. Korábban katona volt, most nyugdíjas, emellett egy 

közhasznú zrt-ben dolgozik. Két gyermeke van.  

 

Tóth József településrészi képviselőjelölt 

Matematika, kémia szakos tanár, a Munkácsy Mihály Általános Iskolában tanít. Három 

gyermeke van. 

 

Varga Zoltánné településrészi képviselőjelölt 

A kéttornyúlaki óvoda vezetője. Harminc éve él Borsosgyőrön, mindenkivel nagyon jó 

kapcsolatban van. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti Benkő Dezső képviselő-jelölt levelét, melyben kéri, hogy ne válassza meg 

képviselőnek a testület.  

 

Takácsné Molnár Eszter településrészi képviselőjelölt 

Tősgyökeres tapolcafői. 33 éve ápolónő az Egyesített Szociális Intézményben, 12 éve pedig a 

tapolcafői művelődési ház vezetője. 3 nagykorú gyermeke van.  

 

Varga Georgina településrészi képviselőjelölt 

10 éve lakik tapolcafőn, a Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskolában végzett titkár-

informatikus szakon.  

 

Vilmanné Ikervári Lilla településrészi képviselőjelölt 

25 éve lakik Tapolcafőn. A Munkácsy Mihály Általános Iskolában tanít. A településrészen 

működő alapítvány kuratóriumi elnöke. A közösségi életben mindig aktívan részt vett. 

 

Vargáné Kósi Márta településrészi képviselőjelölt 

Jelenleg a Pápai Hús 1913 Kft-ben dolgozik, előtte ennek előd cégeinél dolgozott. 10 éve 

lakik Tapolcafőn, azóta sportköri tag, tekézik és kézilabdázik. Két lánya van.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását Máté István képviselőnek a Borsosgyőri Városrész 

Önkormányzata elnökévé választásával kapcsolatban. 

 

Máté István bejelenti, hogy sem a személyéről szóló, sem a borsosgyőri képviselőjelöltekről 

szóló szavazásokon nem kíván részt venni. 

 

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

határozatot hozta: 

 

162/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Máté István 

önkormányzati képviselőt a Borsosgyőri Városrész 

Önkormányzata elnökévé megválasztja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Benkő Dezső településrészi önkormányzati képviselővé 

választásával kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 0 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 8 

tartózkodás mellett nem választotta meg Benkő Dezsőt 

településrészi önkormányzati képviselőnek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Bereczky Nóra településrészi önkormányzati képviselővé 

választásával kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozta: 
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163/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Bereczky 

Nórát a Borsosgyőri Városrész Önkormányzata tagjává 

megválasztja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Máté István településrészi önkormányzati képviselővé 

választásával kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

164/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Máté Istvánt 

a Borsosgyőri Városrész Önkormányzata tagjává megválasztja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Nagy Endre Károlyné településrészi önkormányzati képviselővé 

választásával kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 8 

tartózkodás mellett nem választotta meg Nagy Endre Károlynét 

településrészi önkormányzati képviselőnek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Pataky József településrészi önkormányzati képviselővé 

választásával kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 9 

tartózkodás mellett nem választotta meg Pataky Józsefet 

településrészi önkormányzati képviselőnek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Tóth József településrészi önkormányzati képviselővé 

választásával kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

165/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Tóth Józsefet 

a Borsosgyőri Városrész Önkormányzata tagjává megválasztja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Varga Zoltánné településrészi önkormányzati képviselővé 

választásával kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozta: 
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166/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Varga 

Zoltánnét a Borsosgyőri Városrész Önkormányzata tagjává 

megválasztja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Zsegraics Gyula képviselőnek a Tapolcafői Városrész 

Önkormányzata elnökévé választásával kapcsolatban. 

 

Zsegraics Gyula bejelenti, hogy sem a személyéről szóló, sem a tapolcafői képviselőjelöltekről 

szóló szavazásokon nem kíván részt venni. 

 

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

határozatot hozta: 

 

167/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Zsegraics 

Gyula önkormányzati képviselőt a Tapolcafői Városrész 

Önkormányzata elnökévé megválasztja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Bali István településrészi önkormányzati képviselővé 

választásával kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 0 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 12 

tartózkodás mellett nem választotta meg Bali Istvánt 

településrészi önkormányzati képviselőnek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Bali Istvánné településrészi önkormányzati képviselővé 

választásával kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 1 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 10 

tartózkodás mellett nem választotta meg Bali Istvánnét 

településrészi önkormányzati képviselőnek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Somogyi Zoltán településrészi önkormányzati képviselővé 

választásával kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

168/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Somogyi 

Zoltánt a Tapolcafői Városrész Önkormányzata tagjává 

megválasztja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Takácsné Molnár Eszter településrészi önkormányzati 

képviselővé választásával kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

169/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Takácsné 

Molnár Esztert a Tapolcafői Városrész Önkormányzata tagjává 

megválasztja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Varga Georgina településrészi önkormányzati képviselővé 

választásával kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 12 

tartózkodás mellett nem választotta meg Varga Georginát 

településrészi önkormányzati képviselőnek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Vargáné Kósi Márta településrészi önkormányzati képviselővé 

választásával kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozta: 

 

170/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Vargáné 

Kósi Mártát a Tapolcafői Városrész Önkormányzata tagjává 

megválasztja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Vilmanné Ikervári Lilla településrészi önkormányzati 

képviselővé választásával kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozta: 

 

171/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Vilmanné 

Ikervári Lillát a Tapolcafői Városrész Önkormányzata tagjává 

megválasztja. 

Megválasztásukat követően a településrészi önkormányzati képviselők a képviselő-testület 

előtt leteszik az esküt, ezt követően pedig aláírják és a polgármestertől egyenként átveszik az 

esküokmányokat. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Gratulál a megválasztott képviselőknek, és jó munkát kíván a településrészi 

önkormányzatoknak a Képviselőtestület nevében. Elmondja, az üléseket a településrészi 

önkormányzatok elnökei fogják összehívni, Somogyi Zoltán megválasztott képviselő pedig a 

következő testületi ülésen tesz esküt, addig képviselői tevékenységet nem végezhet. 
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II. Aljegyző állásra kiírt pályázat elbírálása 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Örömmel olvasta dr. Nagy Krisztina pályázatát, mely nagyságrendekkel jobb, mint a korábbi 

kiírásra érkezett pályázatok voltak. Véleménye szerint a pályázó az elmúlt 10 évben végzett 

tevékenységével bizonyította rátermettségét, úgy látja, hogy kinevezése esetén aljegyzőként a 

jegyző és a képviselő-testület munkáját még hatékonyabban tudja segíteni. 

Támogatja dr. Nagy Krisztina aljegyzővé történő kinevezését, és reméli, hogy az eddigi 

osztályvezető pályázó, és közte, mint képviselő között kialakult jó munkakapcsolat a 

továbbiakban is megmarad.   

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Hozzáfűzi az elhangzottakhoz, hosszú ideje bírál el a Képviselőtestület aljegyzői 

pályázatokat. Véleménye szerint jó döntést hoztak a korábbiakban amikor nem választottak 

aljegyzőt, a régebben benyújtott, néha extrém pályázatok alapján. 

Megnyugtatónak tartja azt a helyzetet, ha egy hivatal a tudatos humánerőforrás-gazdálkodás 

következtében belülről tudja építeni és erősíteni önmagát, és úgy gondolja, dr. Nagy Krisztina 

aljegyzői kinevezésével újabb jó döntést hoz a Képviselőtestület. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

172/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) 

bekezdése értelmében dr. Nagy Krisztinát pályázót aljegyzőnek 

nevezi ki a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott 

feladatok ellátásra. Az aljegyző illetményét a köztisztviselők 

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 45 § (4) 

bekezdésében foglaltak alapján 600 000 Ft-ban állapítja meg. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy az aljegyzői 

kinevezéssel kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Gratulál dr. Nagy Krisztinának aljegyzői kinevezéséhez. 

 

Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

Megköszöni a Képviselőtestület megtisztelő döntését. Ígéretet tesz arra, hogy új pozíciójában 

legalább ugyanolyan szakmai felkészültséggel és lelkiismeretességgel végzi munkáját, mint 

ahogy azt az eddigiekben tette.  
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3. Beszámoló az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztés 7. sz. mellékletének kiegészítése szükséges, tekintettel arra, hogy a Pápa 

Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat időközben elfogadta az I. félévi gazdálkodásáról 

szóló beszámolót. A bizottságok az előterjesztést a kiegészítés figyelembevételével tárgyalták. 

A beszámolót a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra 

javasolja, valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Köszönetet mond az intézményvezetőknek és az intézmények gazdasági vezetőinek a 

felelősséggel és takarékosan teljesített I. félévi gazdálkodásért. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Megkérdezi, miből adódik az, hogy az idei évre tervezett idegenforgalmi adónak csak a 

negyed része folyt be az első félévben.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Válaszában kifejti, az idegenforgalmi adó másként működik, mint más helyi adók. Az év 

leggyengébb hónapjai mindig a január, a február és a március, emellett az I. félévi 

eredményben a június hónap nem szerepel, mivel annak beérkezési határideje július 15-e. 

Emiatt van arányeltolódás. Megjegyzi, augusztus hónapban a termál kemping 

csúcsteljesítményt nyújtott, hiszen egy hónap alatt 6.000 vendégéjszakát töltöttek el itt a 

vendégek, annak ellenére, hogy semmilyen rendezvény nem volt.  Kéri a gazdasági 

osztályvezetőt, hogy az idegenforgalmi adóval kapcsolatban most ismert tényszámokat 

ismertesse a képviselőkkel. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Elmondja, augusztus végéig állnak rendelkezésére a tényadatok, és megállapítható, hogy 

mintegy 2.000 vendégéjszaka kiesés mutatkozik az előző év azonos időszakához képest, ami a 

tervezés alapját jelentette. Az április és augusztus közötti vendégéjszakák száma 21.590 volt, 

ami 8.200 eFt-ot meghaladó adóbevételt jelent. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

173/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi 

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

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

elfogadásra javasolja, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. 

 

Grőber Attila képviselő 

Emlékezete szerint nem volt még arra példa, hogy a következő évekre vonatkozó 

hiteligénylést tárgyalt volna a Képviselőtestület. Megkérdezi, mi indokolja most ezt az 

előrehozott döntést. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kifejti, volt már példa arra, hogy előre vettek fel hitelt, például a kötvénykibocsátás is ilyen 

volt. A mostani esetben a következő három évre tervezett konkrét fejlesztési feladatokhoz 

kívánják a hitelfelvételt kötni, amelyekről a döntés már megszületett, és az önrészt biztosítani 

kell. A korai tárgyalást az is befolyásolja, hogy az önkormányzatok hitelfelvételi lehetőségei 

az új önkormányzati rendszer kialakítása után szűkülhetnek. Véleménye szerint az 

előterjesztésben szereplő hitelfelvétel a város biztonságos működtetését még nem 

veszélyezteti.  

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi, hogy a korábbi években felvett hitelek devizakockázata mennyiben befolyásolja 

a város működését.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a város hasonlóképpen járt a devizahitelekkel, mint a háztartások, hiszen az 

árfolyam-változás kedvezőtlen irányban befolyásolta a tartozások mértékét. Hozzáfűzi 

azonban,  amikor az önkormányzat a svájci frank alapú kötvényt kibocsátotta, a forint hitelek 

kamata jelentősen magasabb volt, és a forint alapú hitelkamatok megfizetése esetén még a 

megváltozott árfolyamon számított tartozáshoz képest is többet kellett volna fizetnie az 

önkormányzatnak.  

A svájci frank árfolyamának mozgása kiszámíthatatlan, ez kockázatokat rejthet magában, 

azonban lefelé is mozoghat az árfolyam, ami pedig kedvező lenne a hiteltartozás mértékére. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

A város jelenlegi vezetőinek szempontjából érthetőnek tartja a hitelfelvételről szóló 

előrehozott döntést, azonban felhívja a figyelmet, hogy a folyamatos eladósodással 

nagymértékben megkötik az elkövetkezendő városvezetések kezét, egyre kisebb mozgásterük 

marad a későbbi ciklusokban megválasztandó képviselőtestületeknek. Az elmondottak miatt, 

ellenzéki képviselőként nem tudja támogatni a hitelfelvételt, amiért mind politikai, mind 

pedig másféle értelemben a döntéshozóknak kell vállalniuk a felelősséget. 
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Grőber Attila képviselő 

Véleménye szerint, ha felelős döntést hoznak, majdnem mindegy, hogy ellenzékben vagy 

többségben vannak, inkább az a kérdés, hogy felelős döntés születik-e. Nem aszerint szokott 

dönteni, hogy a többséghez vagy a kisebbséghez tartozik. Több problémát ő is érez, amit 

Erőss Bulcsú képviselő felvetett.  

Úgy látja, hogy dr. Áldozó Tamás polgármester bár óvatosan, de korrekt módon fogalmazott a 

hitelfelvétellel kapcsolatban. Először is, amikor azt mondta, hogy szűkülhet az önkormányzat 

mozgástere, abba beleérthető a bizalmatlanság azzal a helyzettel kapcsolatban, ami a 

Képviselőtestület előtt áll, elsősorban a bankszektor irányában, de akár a kormányzat 

irányában is, hiszen ha a bizalom tartós lenne, nem most hoznák meg a jövőre vonatkozó 

döntést. 

Másrészt korrekt volt a polgármester azzal kapcsolatban is, hogy az a társadalmat uraló 

hisztéria, mely szerint belekergették az embereket és az önkormányzatokat a deviza alapú 

hitelekbe, az nem igaz, hiszen belátható, hogy még mindig kisebb terhet visel, aki devizában 

vette fel a hitelét.  

Őszintén aggódik azért, hogy a Szirbek Rita képviselő által felvetett kockázat akkora-e, 

amekkorát a Képviselőtestület vállalhat. A jelenlegi helyzet több száz millió Ft-tal rosszabb, 

mint ami a könyvvizsgálói jelentésben szerepel, és ez aggodalommal kell, hogy eltöltse a 

képviselőket, a felelősségét át kell érezniük annak, hogy bár a cél nemes, azonban jövő évtől 

megkezdődik a kötvény kibocsátás törlesztése, ami évi több száz millió Ft-ot jelent 20 éven 

keresztül.  Kérdés, hogy a város fejlesztése érdekében hozott, a kockázat határán lévő döntés 

szükséges, vagy óvatosabban kellene eljárni. Véleménye szerint óvatosabbnak kellene lenni, 

kivárva a következő időszakot, és tárgyévben kellene felvenni a hitelt. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Annyiban egyetért a Grőber Attila által elmondottakkal, hogy a forint hitel kamata nagyon 

magas volt, azonban a svájci jegybank elnöke már 2004-ben figyelmeztette a magyar 

jegybank vezetését arra, hogy a nagymértékű svájci frankban történő eladósodás veszélyes 

lehet. A jegybank erre a figyelmeztetésre nem reagált. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Megjegyzi, hogy a lakosság svájci frank alapú hitelfelvételének jelentős növekedését a  

kedvezményes lakáshitel-program kormány általi megszüntetése okozta, amivel 

beleugrasztották a családokat a deviza alapú hitelek felvételébe. Az önkormányzatoknál más a 

helyzet. 

 

Grőber Attila képviselő 

Kifejti, lehet, hogy dr. Hermann István képviselő szerint igazságos volt a kedvezményes 

lakáshitel-program, ő azonban nem tartotta igazságosnak, hiszen akinek több pénze volt, több 

lakást is tudott vásárolni a program keretében, és lakásonként visszakapta a 240.000 Ft állami 

támogatást az adóból. Tudomása szerint most is készül valamilyen lakáshitelezési program, 

azonban szerinte azt meg kell fontolni, mert kiáramlik a pénz, és azt a közösből kell pótolni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megjegyzi, a lakásépítés és vásárlás támogatásának az elmúlt években többféle módja volt, pl. 

volt, amikor az ÁFÁ-t is vissza lehetett igényelni.  

Abban egyetért dr. Hermann István képviselő véleményével, hogy a svájci frank alapú 

hitelfelvételek között is jelentős különbség van. Vannak például családok, akik fogyasztásra 

vettek fel deviza alapú kölcsönöket, és a felvett pénzből semmilyen vagyontárgy nem 

keletkezett, így amikor a válság bekövetkezett, a vagyontárgy értékesítéséből nem lehetett a 

veszteségeket csökkenteni.  Az önkormányzat a kibocsátott kötvény értékét fejlesztésre 
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fordította, sok beruházás megvalósítását tudták előbbre hozni a 2 milliárd forint segítségével, 

amit ráadásul meg tudtak többszörözni a pályázati lehetőségek kihasználásával. 

 

Hangsúlyozza az igényelt 1 milliárd 63 millió forint egy hitelkeret, amiből annyit kell igénybe 

venni, amekkora összeget más forrásból nem tud biztosítani az önkormányzat. Amennyiben 

működési megtakarításból vagy vagyongazdálkodással forráshoz jutnak a fejlesztések, úgy a 

hitel felvétele arányosan kevesebb lesz. 

Megjegyzi, a hitelkeret tartalmazza azt az idei évre vonatkozó 340 millió Ft hitelfelvételt, 

amit a Képviselőtestület az idei évi költségvetésben már elfogadott. 

Grőber Attila által elmondottakra reagálva megjegyzi, nem a kormányzattal szemben 

fogalmazott meg bizalmatlanságot, inkább a helyzet bizonytalanságát kívánta hangsúlyozni, 

hiszen ma még nem ismertek az önkormányzatok jövőbeli feladatai és hatáskörei, illetve a 

2012. január 1-jét követően bevezetendő változásokat sem ismerik a közigazgatás és az 

egészségügy átalakítása terén.  Bízik abban, hogy Pápa Város Önkormányzata nyertese lesz 

az átalakításnak.  

Hozzáfűzi, valóban igaz, hogy az önkormányzatok jelenősen eladósodtak az utóbbi években, 

azonban ez az államháztartási hiányt mindössze 0,2 %-kal rontotta. Az államháztartás vagy az 

egészségügyi ágazat által felvett hitelek még így is elenyészőek voltak, annak ellenére, hogy 

az országban meglévő feladatok jelentős hányadát az önkormányzatok látták el. Ebből arra 

következtet, hogy a fejlesztési feladatokat legjobban az önkormányzatok tudták elvégezni.  

Megjegyzi, hogy a 2009-re vonatkozóan létező eladósodottsági listával Pápa város 

eladósodottsági szintjét összehasonlítva nem szerepel a város az első 300 település között.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

 

 

24/2011. (IX.29.) 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 
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5. Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményét érintő 

döntés 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita egészségügyi és szociális osztályvezető 

 

I. Egyesített Szociális Intézmény Pápa, Teveli út 3. sz. és Vörösmarty u. 

12. sz. (volt bölcsőde épület) alatt működő Idősek Otthona emelt 

szintű férőhelyeinek átminősítése 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea, Pápa Város Önkormányzata 

Egyesített Szociális Intézményének vezetője. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, mi indokolja a Vörösmarty utcai otthonházban az emelt szintű ellátás 

fenntartását, valamint azt, hogy hogyan tudja kezelni az intézmény a korábban sem emelt 

szintű, tehát átlagos ellátást igénybe vevők és a most átlagossá visszaminősített ellátást 

igénybe vevők ellátási színvonala közti különbséget. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Grőber Attila kérdésére válaszolva elmondja, azért tartották célszerűnek az emelt szintű 

ellátás megtartását, mert igény van rá, most is vannak a várólistán olyan jelentkezők, akik az 

egyszeri bekerülési díjat, valamint a teljes személyi térítési díjat meg tudják fizetni. Bíznak 

abban, hogy megmaradó 27 emelt szintű férőhelyet teljes kihasználtsággal tudják működtetni.  

A másik kérdésre kifejti, az intézmény minden lakóját tájékoztatták a változásokról. 

Tekintettel arra, hogy az emelt szintű ellátás egyszeri költségét a lakók vagy lelakták, vagy 

pedig arányos részét visszakapják, nem érzik megkárosítva magukat. Az intézménybe való 

bekerülésre várakozókat is tájékoztatták az ellátás módosulásáról, ők zömmel úgy 

nyilatkoztak, hogy a 99.000 Ft-os térítési díjat meg tudják fizetni.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Emlékezteti a képviselőket arra, többször szóba került, hogy az intézményi térítési díj és a 

tényleges bekerülési költség között milyen nagy különbség van. Az önkormányzat terhét 

csökkenti, ha a térítési díj és a fenntartás költsége közötti különbség csökken, ami fontos 

szempont, amellett hogy a gondozási szükséglet kielégítése mindig a legfontosabb. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Dicséretet fogalmaz meg az előterjesztés összeállítói felé. 

Úgy gondolja, a város vezetőinek szociális érzékenységét szemlélteti az, hogy a városban 157 

férőhely szolgálja az idős és szociális ellátás biztosítását, ami a megyében az egyik 

legnagyobb mértékű.  Tekintettel arra, hogy az emelt szintű ellátás állami normatívája évről-

évre csökken, logikus döntésnek tartja az ellátás szintjének előterjesztés szerinti 

visszaminősítését. Fontosnak tartja annak hangsúlyozását, hogy ezzel a döntéssel a lakók 

ellátásának színvonala nem csökken, a döntés mindenki számára pozitív változást jelent. 

Javasolja az előterjesztés elfogadását. 
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Grőber Attila képviselő 

Egyetért dr. Vörös Ibolya képviselő által elmondottakkal, a több hónapos előkészítő munka 

alapján meghozandó intézkedéseket helyesnek és logikusnak tartja. Úgy látja, hogy a város a 

szociális kiadások  területén elérkezett a teljesítő képessége határára, vagy már túl is van 

azon. Úgy véli, ez a döntés a következő években több tízmillió forintos megtakarítást jelent a 

városnak, amellett, hogy senkit nem érint hátrányosan.  

Nézete szerint az idősügyi ellátásrendszer olyan problémákat vet fel fiskális szempontból, ami 

morálisan nehezen elfogadható, hogy mennyi az az idő, amíg egy idős ember képes fedezni az 

ellátása költségeit. Mindent meg kell tenni az egyensúly megteremtése érdekében az ellátás 

iránti felelősség vállalása és az önkormányzat teherbíró képessége között. 

Szintén úgy gondolja, hogy helyes döntést fog hozni a Képviselőtestület az előterjesztés 

elfogadásával. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ő is úgy gondolja, hogy a hosszú évek alatt kialakult szociális ellátórendszer sok méltánytalan 

elemet tartalmaz, hiszen mindig voltak, akik nem kerülhettek be – különösen a házi 

segítségnyújtás elterjedését megelőzően – magas színvonalú ellátást nyújtó intézményekbe. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 

174/2011. (IX. 29.) határozat 

1.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 

Pápa, Teveli út 3. szám alatti telephelyén működő Idősek 

Otthonának 31 emelt szintű férőhelyét 2011. október 31. 

napjától átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó férőhellyé 

minősíti. 

 

A Képviselőtestület utasítja az intézményvezetőt, hogy az 

átminősítéssel kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

2.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 

Pápa, Vörösmarty u. 12. szám alatti telephelyén működő 

Idősek Otthonának 42 emelt szintű férőhelyéből 15 

férőhelyet (volt bölcsőde épület) 2011. október 31. napjától 

átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó férőhellyé minősít. 
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A Képviselőtestület utasítja az intézményvezetőt, hogy az 

átminősítéssel kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket 

tegye meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

3) A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a 

működési engedélyek módosítása érdekében a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához 

nyújtson be kérelmeket és a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

4) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

határozati javaslat 1.)-2.) pontjában foglalt átminősítés miatt 

az ellátottak részére visszatérítendő egyszeri hozzájárulás 

összegét annak felmerülésekor az éves költségvetése terhére 

biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Menyhárt László Gazdasági Osztályvezető 

 

 

 

II. Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezettel ellátási szerződés megkötése 

 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Boncz Zoltán lelkipásztor, a Pápai Sarokkő Baptista 

Gyülekezet képviseletében, valamint Szalainé Tihanyi Andrea, Pápa Város Önkormányzata 

Egyesített Szociális Intézményének vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladat átadásáról szól az 

előterjesztés, és a Baptista Gyülekezet tovább nem hosszabbítható ideiglenes működési 

engedéllyel rendelkezik, megkérdezi, biztosítani tudják-e a végleges működési engedély 

megszerzését a megadott határidőig. Mivel a feladatot egyházi intézmény részére adják át, 

amely országos ellátási kötelezettséggel rendelkezik, fontosnak tartja annak szerződésben 

történő kikötését, hogy a pápai igénylők számára mindig biztosított legyen a jelenlegi 

Családok Átmeneti Otthonában meglévővel azonos számú férőhely, azzal együtt is, hogy 

pillanatnyilag nincsenek kihasználva a rendelkezésre álló férőhelyek. 
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Boncz Zoltán lelkipásztor 

Válaszában elmondja, hogy az intézményvezető-helyettes a végleges működési engedély 

kiadásához szükséges képzésben részt vett, azonban a felülvizsgálat időpontjában 

tanulmányait még nem fejezte be. Azóta a másoddiplomát a vezető megkapta, így a végleges 

működési engedély megszerzésének minden feltétele teljesült. A 14 férőhely biztosításának 

kötelezettsége az ellátási szerződésben szerepel, valamint fizikailag is külön részleget 

alakítottak ki intézményükben a pápai ellátást igénylők részére. Hozzáfűzi, az összes 

férőhelyen felül rendelkeznek további szobával annak érdekében, hogy a hirtelen, 

sürgősséggel felmerülő elhelyezési igényt is haladéktalanul meg tudják oldani, valamint 

tervezik az intézménnyel szomszédos épület megvásárlását szükség-férőhelyek kialakítása 

érdekében. A tervek megvalósításával legalább 10-12 személlyel többről lesznek képesek 

gondoskodni, mint amennyit vállaltak, és ahány személy után állami támogatást kapnak. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Kifejti, hogy a Családok Átmeneti Otthonában eddig meglévő 12 férőhely a korábbi 

időszakban folyamatosan teljes kihasználtsággal működött, amint kigondozásra került egy 

család, más rászoruló vette igénybe a felszabadult helyeket. Várólista az ellátás formájából 

eredően nem volt, de férőhely felszabadulása esetén mindig voltak új ellátást igénylők. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

175/2011. (IX.29.) határozat 

1.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

kötelezően ellátandó Családok Átmeneti Otthona 

szolgáltatás 14 főre történő biztosítása érdekében a Pápai 

Sarokkő Baptista Gyülekezet egyházi jogi személlyel 

ellátási szerződés köt. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert az előterjesztés 

2. mellékletét képező ellátási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 

Pápa, Kisfaludy u. 16. szám alatt telephelyén működő 

Családok Átmeneti Otthona szolgáltatását megszüntetni. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a 

működési engedély visszavonása érdekében a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához 

nyújtson be kérelmet. 
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Határidő: A Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet által 

fenntartott Kánaán-Ház Anya- és Leányotthon 

(Családok Átmeneti Otthona) működési 

engedélyének módosításáról szóló határozat 

jogerőre emelkedését követően azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3.)  A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a Pápai 

Sarokkő Baptista Gyülekezet által fenntartott Kánaán-Ház 

Anya- és Leányotthon (Családok Átmeneti Otthona) 

működési engedélyének módosításáról szóló határozat 

jogerőre emelkedését követően a soron következő 

képviselőtestületi ülésre terjessze be Pápa Város 

Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye alapító 

okiratának módosítását. 

 

Határidő: folyamatos                    

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita szociális és egészségügyi 

osztályvezető 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

 

III. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 

rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2011. 

(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea, Pápa Város Önkormányzata 

Egyesített Szociális Intézményének vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetben elírás történt, a rendelet-tervezet 5. oldalán szereplő „6. melléklet a 

…/2011. (…) önkormányzati rendelethez” szövegrész helyesen „6. melléklet a 14/2011. (V. 

30.) önkormányzati rendelethez”. 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja, valamint az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 

egyhangúlag megtárgyalásra javasolja,  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 
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25/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa 

városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő 

térítési díjak megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú 

önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mészáros István, a Közszolg Kft. ügyvezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Mészáros István ügyvezető 

Hangsúlyozza,  világos előterjesztés készült konkrét számokkal és közérthető indokolással. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

26/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati 

rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 10.30 órakor szünetet rendel el. A szünetet követően a 

testület 10.48 órakor folytatja a napirendek tárgyalását. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy Krasztel Lászlónétól, a Pápai Nagycsaládosok Közhasznú 

Egyesülete elnökétől átvett egy 1898 aláírást tartalmazó aláírásgyűjtő ív csomagot, mellyel az 

iskolatej ismételt bevezetését kérik az aláírók. 

 

Krasztel Lászlóné 

Elmondja, márciusban fordultak levélben kéréssel a Képviselőtestület felé az iskolatej 

ismételt bevezetésével kapcsolatban. Választ a Képviselőtestület helyett Kanozsainé dr. Pék 

Mária jegyzőtől kaptak, amit nem találtak kielégítőnek, mivel az egyesülethez továbbra is 

érkeztek megkeresések az iskolatej bevezetése ügyében. Ezért kezdtek aláírásgyűjtésbe, 

szeptember 12. és 20. között 1898 aláírást gyűjtöttek össze. Ezúton kérik Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestületét, hogy a nagymértékű igénylésre tekintettel tárgyalja 

meg az egyesület tagjainak és az aláíróíveken szereplők kérését, és amennyiben van rá mód, 

úgy vezessék be ismét a város iskoláiban az iskolatej programot igény szerint. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ígéretet tesz arra, hogy a Képviselőtestület vagy annak bizottságai, vagy pedig más, a 

témában hatáskörrel rendelkezők érdemben foglalkoznak a problémával. Megjegyzi, minden 

beadványt a tartalmának megfelelő hatáskörrel rendelkezőnek kell megválaszolnia, 

függetlenül attól, hogy ki az iromány címzettje. 

 

 

11. Vegyes ügyek 

a.) Térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos döntés 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szappan Csaba városi rendőrkapitány. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Tanácsadó Testület egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Szappan Csaba városi rendőrkapitány 

Fontosnak tartja, hogy a városnak eddig is volt törvényes keretek között működő térfigyelő 

kamerarendszere, azonban az adatvédelmi törvény módosítása és az adatvédelmi biztos 

ajánlásai következtében azt jelenleg nem üzemeltetik. A közterületi térfigyelő kamerák úgy 

üzemeltethetők, ha azoknak előzetes bejelentése az adatvédelmi biztos hivatalához 

megtörténik, és a közterületen tábla hívja fel a figyelmet a térfigyelő rendszer működésére.  

Pápán jelenleg még ezeket a táblákat nem szerelték fel. 

Kihangsúlyozza a kamerás térfigyelő rendszer fontosságát, mivel ahhoz mérhető 

hatékonyságú megfigyelés élő erővel nem biztosítható. A térfigyelő rendszer másik nagy 

előnye, hogy a kamerák felvételei 5 napig visszanézhetők, és szabálysértési vagy büntető 

eljárás során akár bizonyítékként is felhasználhatók.  Megjegyzi, az korábban is ismert volt, 

hogy kamerarendszer működik, és a tudat visszatartó erővel bírt. Gyanítja, hogy az 

előterjesztésben szereplő adatok többek között azért is viszonylag kedvezőek. Lakossági 

igény arra is lenne, hogy a most tervezett területeken túl is igyekezzen a város térfigyelő 

rendszert telepíteni. 
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Kéri a képviselőtestületet, hogy a határozati javaslatot támogassa a városban tartózkodó, 

jószándékú emberek érdekében. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megemlíti, hogy a határozat meghozatalával nem tekintik lezártnak a térfigyelő rendszer 

kiépítését, bár most csak ekkora kapacitás kiépítésére és biztonságos működtetésére van 

lehetőség. Egyetért azzal, hogy a közbiztonság javítása érdekében fontos a kamerarendszer 

kiépítése, amit még olyan területekre is ki lehetne terjeszteni, ahol rendszeresek a 

szabálysértések, pl. a tapolcafő irányában lévő csomópont, vagy az illegális szemétlerakó 

helyek megfigyelése. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi, hogy mi a legkorábbi időpont amikor a kamerás térfigyelő rendszer működése 

megkezdődhet. Javasolja a média bevonását is a lakosság tájékoztatásába.  

 

Dr. Hermann István képviselő 

Megkérdezi a rendőrkapitányt, hogy jogszerűen működnek-e a magánterületen elhelyezett, 

azonban közterületre is rálátó kamerák. Hová lehet fordulni a jogsértő helyzet megszüntetése 

érdekében.  

 

Szappan Csaba városi rendőrkapitány 

Szirbek Rita képviselő kérdésére elmondja, a Képviselőtestület döntésének birtokában lesz 

lehetőség az ombudsmani  engedélyezési eljárás megindítására. Veszprém városban az 

engedély megszerzése 6 hónapot vett igénybe. Amennyire lehet, szeretnék gyorsítani a 

folyamatot, a műszaki előkészítés már megkezdődött. 

Azt természetesnek tartja, hogy a vagyonvédelmi szempontból pl. pénzintézet, üzlet bejáratára 

telepített kamera a járda bizonyos részéről is felvételt készít. A klasszikus közterületi felvétel 

készítése magánfelhasználásra szabályellenes, azt konkrétan nem tudja megmondani, hogy a 

szabálytalanság felszámolása érdekében kihez kell fordulni. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Kérdése, lenne-e arra lehetőség, hogy magánszemélyek az általuk működtetett térfigyelő 

kamerákat felajánlják közcélú köztéri felhasználásra. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A határozati javaslat 2. pontjában megfogalmazottak egyértelműen utalnak az együttműködés 

szükségességére az önkormányzat, a rendőrség, és egy közfeladatot ellátó gazdasági társaság 

között. Arra nem lát lehetőséget, hogy magánszemélyeket vonjanak be a térfigyelő rendszer 

működtetésébe. 

 

Szappan Csaba városi rendőrkapitány 

Kihangsúlyozza, hogy a rendőrkapitányság csak önkormányzattól vehet át üzemeltetésre 

térfigyelő rendszert. Magánszemélyek tőke vagy eszközök felajánlásával segíthetik a 

térfigyelő rendszer fejlesztését, esetleg javaslatot tehetnek a megfigyelésre javasolt területre 

is, térfigyelő tevékenységet azonban közterületen nem végezhetnek. A pénzügyi támogatás, 

vagy megfelelő eszközök biztosítása nagy segítséget jelentene, ha lennének adományozók, de 

sem magánszemély, sem gazdálkodó szervezet nem élhet vissza a kamerák üzemeltetésével. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi a rendőrkapitányt, hogy a kamerák figyelése folyamatos, vagy pedig csak akkor 

keresik meg a felvételeket, ha szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetéséről értesül a 

rendőrség. 

 

Szappan Csaba városi rendőrkapitány 

Kifejti, mindkét eset lehetséges. A kamerák folyamatos figyelése megoldható, ha arra 

biztosított a létszám, valamint olyan helyiség, ahol a felvételeket illetéktelen személy nem 

láthatja. Jelenleg a Pápai Rendőrkapitányság diszpécserközpontja nem olyan kialakítású, hogy 

a kamerák folyamatos figyelemmel kísérése ott megoldható lenne, inkább a felvételek 

archiválására kellene figyelmet fordítani, azonban a lehetőségek műszaki kidolgozása még 

folyamatban van. Személy szerint a folyamatos figyelést fontosnak tartaná, hiszen az esetben 

azonnali intézkedésre lenne lehetőség, és akár megszakítható lenne a szabálysértés vagy a 

bűncselekmény elkövetése is. 

A felvételek visszakeresésére 5 nap áll rendelkezésre, azt követően a rendszer újraírja az 

adatokat, régebbi adatok tárolására nincs lehetőség. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Tájékoztatja a Képviselőtestületet a Jobbik Magyarországért Mozgalom Pápai Szervezete által 

a közelmúltban tartott fórumról, melyet a Vásár utca lakóitól érkezett panaszok megoldása 

érdekében hívtak össze. Kifejti, a lakók – elmondásuk szerint – többször tettek bejelentést a 

rendőrségen rendzavarásról, éjszakai hangoskodásról, amire azt a választ kapták az 

ügyeletestől, hogy mire a rendőrök a helyszínre érkeznének, a rendbontók valószínűleg 

eltávoznának, ezért nem tettek intézkedéseket. Az elmondottak miatt örül annak, hogy a 

kamerás térfigyelő rendszer a most elfogadandó telepítésekkel nem tekinthető lezártnak, mert 

a korábban említett területe a városnak, a Rigó lakótelep és a Mező utca környékének 

folyamatos megfigyelését mindenképpen indokoltnak tartaná. Ezen a területen élő destruktív 

elemek, akik folyamatosan zavarják az ott élők nyugalmát, zaklatják a lakosságot, kiszűrhetők 

lennének. Javasolja, ne várják meg, amíg „vér folyik” ezeken a területeken, mert már nem sok 

hiányzik ahhoz, hogy tettlegességre kerüljön sor. 

 

Bocskay László képviselő 

Ismerteti, hogy a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület két alkalommal 

tárgyalta a kamerás térfigyelő rendszer helyzetét, először a rendőrkapitány tájékoztatását és 

helyzetértékelését hallgatták meg, másodszor pedig a most tárgyalt előterjesztést 

véleményezte a Testület. Tapasztalatai szerint Erőss Bulcsú az eddigiekben következetes volt 

a döntésekben és azok kommunikációjában, most azonban nem volt következetes, 

amennyiben az első alkalommal nemmel szavazatott a térfigyelő rendszerrel kapcsolatban, 

másodszor pedig igennel. Szeretné, ha a Testület tagjai következetesek lennének.  

Kéri, hogy a tanácsadó testület tagjai vegyék komolyan az ott végzett tevékenységüket, majd 

pedig a döntésekről szóló sajtónyilatkozatokat, és ne forduljon elő, hogy az igen szavazatot 

eltagadva a sajtónak annak ellenkezőjéről nyilatkozzon a korábban említett képviselő. Ilyen 

konkrétan a hulladékgazdálkodással kapcsolatban végzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló 

beszámoló tárgyalásakor, és azt követően történt meg. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Fontosnak tartja a kamerás térfigyelő rendszer működtetését, hiszen a jogkövető magatartást 

tanúsító emberekre nézve semmilyen hátrányos következménye nincs, illetve fontosnak tartja 

a rendszer kiterjesztését a város külső területeire, pl. az Erőss Bulcsú által említett Mező utca 

környékére, de a Millenniumi Parkra is, ahol a táblákat nagyon gyakran kell cserélni az 

azokkal érdekesen bánó emberek tevékenysége következtében. Néhány évvel korábban nyári 
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időszakban a lakosságot zavaró hangoskodás is előfordult, amivel kapcsolatban gyors és 

hathatós rendőri intézkedést tapasztalt a bejelentést követően. Véleménye szerint a 

súlykorlátozás megszegőivel szemben is eredményesen lehetne fellépni a szabálysértések 

rögzítése esetén. 

 

Grőber Attila képviselő 

Jó ötletnek tartja, hogy magánszemélyek támogassák a térfigyelő rendszer fejlesztését, ő 

személyesen is szívesen hozzájárulna, bár a kamerák áráról és a bekötések költségéről nem 

rendelkezik információval. Megjegyzi, óvatosan kell bánni az állandó személyes 

megfigyeléssel, mivel mindenki kerülhet olyan helyzetbe, amit nem szeretne, hogy mások 

lássanak. Kéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a lakossági hozzájárulással kapcsolatos 

lépésekről egyeztessenek, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 

A következetesség kérdéséhez visszatérve kifejti, a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági 

Tanácsadó Testület ülésén ő is nemmel szavazott, amikor a rendőrkapitány arról adott 

tájékoztatást, hogy a kamerarendszer működése a szabályok változása miatt jogszabálysértővé 

vált, és nem üzemeltethető tovább. A mostani döntés teljesen másról szól, ezért ezt ő is 

megszavazta a testület ülésén, és ebben nem érez semmilyen ellentmondást. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Egyetért azzal, hogy lennének polgárok, akik szívesen támogatnák a térfigyelő rendszer 

műszaki fejlesztését. A kamerák bekötésének költsége attól függ, hogy hova telepítik, milyen 

távolságra, és milyen módon lehet a jelet a központba eljuttatni. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Személyes érintettsége okán kíván szólni, bár Grőber Attila képviselő nagyon jól 

összefoglalta a korábbi nem és mostani igen szavazat indokát.  

A Bocskay László képviselő által felvetett, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

ellenőrzésekről szóló beszámolóval kapcsolatos szavazásról elmondja, a papa-ma.hu 

honlapon tévesen jelent meg az, hogy nemmel szavazott, nem tudja, hogy az információ 

honnan származott. A papa.jobbik.hu honlapon  helyesen az szerepel, hogy megszavazta a 

beszámolót, ez az igazság, és ő ezt nem is tagadja. Továbbra is következetesen végzi 

képviselői munkáját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Hangsúlyozza, hogy a térfigyelő rendszer működtetésére azért nem volt engedély, mert nem is 

kellett, hogy legyen. Amikor engedélyhez kötötték az üzemeltetést, akkor felfüggesztették a 

működést és most intézkedések történnek az engedély megszerzésére érdekében. 

Megjegyzi, a magyar adatvédelmi előírások olyan szigorúak, hogy véleménye szerint több 

nyugati ország működését megbénítanák.  

 

Bocskay László képviselő 

Azért kérte, hogy a tanácsadó testületben végzett tevékenységüket vegyék komolyan a 

képviselők, mert a felmerült problémákat ott részletesen meg lehet beszélni, a Rendőrkapitány 

Úr tud válaszolni a napvilágra kerülő felvetésekre, a félreértéseket tisztázni lehet. Megjegyzi, 

a Jobbik honlapját nem szokta felkeresni.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

176/2011. (IX.29.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. § (3) 

bekezdésében biztosított jogkörében hozzájárul a város 

közterületén térfigyelő kamerarendszer telepítéséhez és 

üzemeltetéshez az alábbi helyszíneken: 

 

- Major utca – Kossuth Lajos utca kereszteződésében 

található bank épületére,  

- Kossuth Lajos utca – Márton István utca 

kereszteződésében a Kossuth u. 18. sz. alatti épületre, 

- Deák Ferenc utca – Fő utca kereszteződésében a Fő utca 

23. sz. alatti épületre, 

- Fő u. 12. sz. alatti épületre (Városháza), 

- Fő tér 17. sz. alatti épületre, 

- Fő tér 25. sz. alatti épület homlokzatára, 

- Fő tér – Gróf út torkolatában a G6 jelzésű kandeláberre, 

- Fő tér – Ruszek köz sarokerkélyére.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

térfigyelő kamerarendszer elhelyezési és üzemeltetési 

költségeinek biztosítása tárgyában a Pápai 

Rendőrkapitánysággal megállapodást kössön, valamint a 

kamerarendszer telepítésével és működtetésével 

kapcsolatban szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson 

tárgyalásokat a vidéki autóbusz pályaudvar területén a 

Bakony Volán Zrt. által üzemeltett kamerák városi 

térfigyelő kamerarendszerbe való bevonása tárgyában. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

 

 

 

 



 26 

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011. (IX.29.) 

önkormányzati rendelet-tervezete emlékmű, botlókő, emléktábla és 

magyarázó tábla állítás rendjéről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági Bizottság és a Humánerőforrás 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja, valamint az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

Elmondja, az emléktábla állításnak kialakult gyakorlata van Pápa városában, amire tekintettel 

úgy gondolták, hogy olyan egységes rendszert alakítanak a gyakorlatból, ami kiszámíthatóvá 

teszi a táblaállítás, illetve egyéb emlékjelállítás módját, és egyúttal a felelősséget is pontosítja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

27/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete emlékmű, 

botlókő, emléktábla és magyarázó tábla állítás rendjéről szóló, 

fenti számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

8. Beszámoló az Esterházy-kastély felújításának állásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy milyen tartalommal lehetne megtölteni az Esterházy-

kastély életét. Elmondja, a gyermek birodalomban el tudná képzelni egy olyan játék múzeum 

kialakítását, ahol relikviák és kedvenc gyermekkori emlékek lennének elhelyezve, akár a 

barokk kortól a napjainkig. Véleménye szerint mindezt felnőttek, gyermekek egyaránt 

élveznék és ezáltal újabb turisztikai vonzereje lehetne a környéknek. A másik ötlete a barokk 

pince tartalommal való megtöltése, ahova panoptikumot tudna elképzelni, akár Esterházy-

kastélybeli viasz szobrokkal, vagy pedig Pápa városában tanult neves személyiségek 

szobraival, mint például Jókai Mór, vagy Petőfi Sándor. Meglátása szerint a helyszín, a 

misztikum adott lenne a múzeum megteremtéséhez.  
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a pincék nem képezik a kiemelt projekt részét, ezért ott csak állagjavítás, illetve 

némi gépészeti átalakítás fog történni. A korábban kialakított terveknek megfelelően - 

amennyiben arra a hasznosítási koncepciót el tudják készíteni -, a középkori Pápát fogják 

megidézni, akár életképekkel, akár panoptikumszerű viasz szobrokkal. A városnak azt a 

korszakát kívánják megjeleníteni, ami csak metszetekről ismert, mivel azt átépítették. A 

játékkiállítással kapcsolatban elmondja, hogy az üzemeltetésben a Pegazus színház 

társulatával kívánnak együtt dolgozni, akiknél a korábbi önálló programok része volt a 

gyermekjátékokból rendezett kiállítás. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi az Esterházy-kastély 

felújításának állásáról szóló beszámolót. 

 

9. Pápa Város Önkormányzata közoktatási, feladatellátási, 

intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Elmondja, az előterjesztés erőteljesen magában hordozza azt az üzenetet, hogy 2012 

januárjától vagy júniusától lényeges változások lesznek, melyek az előterjesztés jelentős 

részét ideje múlttá fogják tenni. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Megkérdezi, hogy milyen változásokat terveznek a Petőfi Sándor Gimnáziummal? 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Válaszában elmondja, a Petőfi Sándor Gimnázium épülete Pápa város tulajdona, fenntartását a 

Veszprém Megyei Közgyűlés látja el. A jövőbeni változásoknál mind a vagyon helyzete, 

mind pedig a fenntartó pontosodni fog, de erre vonatkozóan jelenleg nem tud információval 

szolgálni. A Veszprém Megyei Közgyűlés azért, hogy stabilan biztosítható legyen legalább 

két osztály indítása, azt a döntést hozta, hogy a Petőfi Sándor Gimnáziumban lehetővé teszi a 

következő tanévre az emelt szintű német nyelv oktatását. Hozzáteszi, a döntés egybecseng 

azzal, amit a Gimnázium pedagógus közössége kért, amivel a jelenlegi helyzetből való kitörés 

lehetőségét látják. Elvonatkoztatva attól, hogy az idei évben nagyon kevesen kérték 

felvételüket a Petőfi Sándor Gimnáziumba, a hat osztályos képzés pedig gyakorlatilag 

megszűnni látszik, az egész országban feszültséget jelent a gimnáziumi kapacitásoknak az 

aránya a szakképzési kapacitáshoz képest. Véleménye szerint ebben mindenképpen 

korrekcióra van szükség. Reméli, hogy a Gimnázium ki fogja állni a próbát és a jövőben is 

gimnáziumként fog működni, megjegyzi, ez nagyon sok ember számára - köztük neki is - 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

177/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

közoktatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. 

tv. 85. § (4) bekezdésében, valamint 132. § (6) bekezdésében 

foglaltak alapján Pápa Város Önkormányzata 2011-2015. 

közötti időszakra vonatkozó közoktatási feladatellátási, 

intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervét az 

előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.  

 

Utasítja a Polgármestert, hogy az intézkedési tervben 

meghatározott feladatok végrehajtását folyamatosan biztosítsa, a 

végrehajtással kapcsolatos értékelést 2 évente terjessze a 

Képviselőtestület elé.  

 

Egyidejűleg a Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata 

121/2000. (IX. 12.) határozattal valamint a 20/2004. (II. 12.) 

határozatával elfogadott ÖMIP 3.2. fejezetével felülvizsgált, 

továbbá a 24/ 2008. (IV.3.) határozattal módosított és 

kiegészített 82/2000. (VI. 30.) határozattal jóváhagyott 

közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és 

fejlesztési tervét, valamint módosításait és kiegészítéseit 

hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

10. Beszámoló a Fogadj örökbe egy közterületet! programról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bánhidi László, Pápa Város Önkormányzata 

Városgondnokságának vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A beszámolót a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, emlékszik, amikor a Fogadj örökbe egy közterületet! programot tárgyalták, azt a 

javaslatot tette, hogy legyen egy úgynevezett étlap, amiben felkínálják, hogy mely 

közterületeket lehet örökbe fogadni. Elolvasva az előterjesztést úgy hiszi, hogy a program 

elindulásakor előforduló polémiák elkerülhetőek lettek volna a szóban forgó kínálat 

segítségével, valamint úgy sokkal gördülékenyebb lett volna a program beindulása. 

Elmondása szerint őt igazolja korábbi felvetése is, miszerint a médiát be kell vonni a 

tevékenység népszerűsítésében. Az előterjesztésből kitűnik, hogy amint a média bevonása 
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megtörtént, megnövekedett a programban résztvevők száma, ami hozzájárult ahhoz, hogy 

jelenleg 20 fővel áll szerződésben a Városgondnokság. Véleménye szerint, ha a média minden 

egyes örökbefogadás alkalmával jelen van, általuk egyre több személyt sikerül majd bevonni 

a program működésébe. Örül neki, hogy a városban működik a Fogadj örökbe egy 

közterületet! program, mert ez is hozzájárul ahhoz, hogy Pápa minél színesebb és 

szerethetőbb legyen. 

 

Grőber Attila képviselő 

Javasolja, hogy azoknak a nevét, akik a programba beléptek, a médiában hozzák 

nyilvánosságra, és ezzel összefüggésben azt gondolja, hogy akik egy éven keresztül ilyen 

tevékenységet végeznek, azok a Városgondnokságtól kapjanak egy emléklapot, elismerésül 

munkájukért. Megjegyzi, a kőedények gondozását ebbe nem venné bele. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi képviselőtársától, hogy indítványként is meg kívánja-e fogalmazni javaslatát 

vagy megelégszik azzal, hogy Bánhidi László, a Városgondnokság vezetője egyetért a 

javaslattal és elkészítteti az emléklapokat? 

 

Grőber Attila képviselő 

Nem kívánja javaslatát indítványként megfogalmazni. 

 

Bánhidi László intézményvezető 

Elmondja, semmi akadályát nem látja a helyi sajtóban történő megjelentetésnek, továbbá az 

emléklapok elkészítésnek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kiegészítésképpen elmondja, a sajtóban való megjelentetésre csak akkor kerülhet sor, ha az 

érintett a hozzájárulását adja. Arra is tud számos példát, hogy valaki évtizedek óta gondozza a 

közterületet, de a programban nem vesz részt. Hozzáteszi, a lakótelepek túlnyomó többségén 

így történik. 

 

Bánhidi László, intézményvezető 

Elmondja, a program 2010 szeptemberében indult, de tavaly ősszel egy szerződést sem tudtak 

kötni, ami azt jelenti, hogy az egy év jövő tavasszal jár le. Bízik benne, hogy ősszel szép 

számmal növekedik a szerződéskötések száma. 

 

Bocskay László képviselő 

Véleménye szerint a médiafelületek csak egy szűk réteghez jutnak el. Meglátása szerint 

ahhoz, hogy a Fogadj örökbe egy közterületet! programmal átütő sikert tudjanak elérni és a 

kezdeti lépéseknél kezdjék el a dolgot, javasolná a program eljuttatását az általános iskolákba. 

Emlékszik általános iskolás korából, hogy nekik is rendbe kellett tartani a környezetüket, az 

iskolaudvart, az iskola környékét, továbbá kijártak a Várkertbe is eltakarítani a szemetet. Aki 

gyermekfejjel egyszer már elment szemetet szedni, illetve rendbe rakott egy parkot, az 

kamaszként, illetve fiatal felnőttként biztosan nem fogja a parkot letaposni, sőt talán a társára 

is rá fog szólni.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Örömmel tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az örökbefogadók között vannak 

intézmények, ezen belül óvodák és iskolák is. 
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Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, a könyvtár nyomdája térítésmentesen vállalja az emléklapok elkészítését, amiket a 

Városgondnokság vezetője átadhat az örökbefogadóknak. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy Erzsébetváros napja alkalmából Megyeri Szabolcs 

kertészmérnököt hívta meg előadónak, aki a Magyar Televízióban, a Virágos 

Magyarországért című kertészeti műsor vezetője. Megyeri Szabolcs a kiskertek gondozása 

mellett a közterületek gondozásáról tartott előadást. Elmondta magáról, hogy ő Zuglóban 

indított el egy virágosítási mozgalmat, és annak sikeréről számolt be előadása során. 

Elmondja továbbá, hogy felkeltette a kertészmérnök érdeklődését a Pápa városban folyó 

program, amivel kapcsolatban jelezte, hogy októberben, miután megvizsgálja, hogy az ő 

médiafelületén hogyan lehetne azt propagálni, keresni fogja. Reméli, hogy ezzel még nagyobb 

nyilvánosságot kap a program, továbbá, hogy ennek hatására más településeken is hasonló 

programokat valósítanak meg. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámoló elfogadásáról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Fogadj örökbe egy 

közterületet! programról szóló beszámolót. 

 

 

Erőss Bulcsú önálló képviselői indítványa 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az önálló képviselői indítványt az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja.  

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Elmondja, az Ügyrendi Bizottság ülésén elég nagy viták voltak, ahol azt a javaslatot kapta, 

hogy vegye ketté a beterjesztését. Úgy gondolja, hogy képviselői indítványát inkább három 

részre osztja. 

Elmondja, a nemzeti együttműködés rendszeréről annyi mindent hallott az elmúlt másfél 

évben, hogy már maga is komolyan vette. A Fidesz a KDNP-vel annyit hangoztatta a nemzeti 

együttműködés rendszerét, hogy erre tekintettel bátorkodott benyújtani önálló képviselői 

indítványát. Megjegyzi, vannak pozitív példák, mint például az, hogy Balatonfüreden Bóka 

István polgármester a nemzeti együttműködés rendszerét gyakorolva 2011 februárjában a 

kommunizmus áldozatainak emléknapján, a városi rendezvényen való felszólalásra Murányi 

Leventét, a Jobbik Magyarországért Mozgalom alelnökét hívta meg. Indítványa szerint a Pápa 

város területén rendezendő megemlékezéseken a felszólalások a rotációs elv alapján 

működhetnének. Megjegyzi, itt azokra a pártokra gondol, akik rendelkeznek önkormányzati 

képviselettel. Elmondja továbbá, felmerült a bizottsági ülésen, hogy a megemlékezéseket 

általában történészek mondják, amit egyébként nagyon jónak tart, de megjegyzi, minden 
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oldalhoz tud kötni egy-egy történészt. Véleménye szerint az önkormányzat részéről 

mindenképpen politikusnak kellene beszédet mondani. 

A koszorúzási szertartásokkal kapcsolatban tett indítványához hozzáfűzi, hogy ha valamilyen 

önkormányzat által szervezett rendezvényen a civil szervezetek és a pártok koszorúznak, 

akkor illene azok nevét az ott jelenlévők számára hangos bemondón közölni. Elmondja, 

máshol is vett már részt koszorúzásokon, és ott a neveket bemondták, viszont Pápán 

hivatalosan csak az önkormányzat koszorúzását közlik.  

Beterjesztése harmadik részében arra tett javaslatot, hogy a Pápa Városi Televízió, a zárt 

üléseket kivéve, élőben közvetítése a képviselőtestületi üléseket. Ezzel kapcsolatban felmerült 

annak lehetősége, hogy talán nem néznék annyian a közvetítést, de az is lehet, hogy néznék, 

viszont ő ilyen adatot nem tud elfogadni, mivel véleménye szerint a választópolgárokra 

kellene bízni annak eldöntését, hogy kívánják-e élőben nézni a képviselőtestületi üléseket, 

vagy sem. Megjegyzi, ha ez más városokban, mint például Balatonfüreden megoldható, akkor 

Pápán is megoldható lenne. Hozzáteszi, nem akar ebből politikai vitát csinálni, de szerinte 

mindenki érdekét szolgálná a közvetítés. Az indítványa második, harmadik részét olyan pici 

dolognak titulálja, amiből politikát csinálni nem érdemes. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, amennyiben a vita politika, annyiban lehetségesnek tartja, hogy politika lesz 

belőle. Megjegyzi, az indítvány nem felel meg azoknak az előfeltételeknek, aminek egy 

önálló képviselői indítványnak rendelkeznie kellene. Formailag az önálló képviselői indítvány 

elfogadásáról, illetve elutasításáról szavazhatnának a képviselők, ha lenne három határozati 

javaslat. Tekintettel erre, kéri a képviselőtől a határozati javaslatok megtételét. A képviselő 

úgy fogalmazott a nemzeti együttműködés rendszeréről, hogy annyit hallott róla, hogy már 

maga is komolyan vette. Megjegyzi, ő maga is sokat hallott róla, méghozzá ebben az 

ülésteremben, és Erőss Bulcsú képviselőtől. Elmondja, a rotációs elvvel kapcsolatban nagy 

vita nincs közöttük. Véleménye szerint a város összetartását fejezné ki, ha Erőss Bulcsú 

képviselő a többi képviselővel együtt ünnepelne a nemzeti ünnepeken, megjegyzi, nem biztos, 

hogy ezt a beszédmondással kellene kezdeni.  

Pápán, az önkormányzat által rendezett koszorúzásokon a hagyományok szerint nem szokták 

bemondani a koszorúzó szervezetek nevét. Elmondja, ő is tud olyan civil szervezet által 

kezdeményezett koszorúzásról, ahol az önkormányzat is részt vett és a civil szervezet 

képviselői akkurátusan felsorolták a koszorúzókat, illetve tudomása van róla, hogy Kovásznán 

következetesen felsorolják a koszorút elhelyezők nevét. Véleménye szerint ez egy rendezői 

feladat, és a koszorúzások alkalmával a rendezvényszervezőnek kell elmondani az 

elvárásokat.  

Az indítvány harmadik részével kapcsolatban elmondja, olvasta a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom kiadványában Varga András, a Pápa Városi Televízió főszerkesztőjének 

nyilatkozatát, amit korrektnek és helyénvalónak talált. Úgy tűnik, Erőss Bulcsú nem hiszi el, 

ami a kiadványban szerepel. A Pápa Városi Televízió néhány dologban különbözik a többi 

televíziótól. Egyrészt, része a Hálózat televíziónak, amelynek keretében egymás között 

műsorsávokat osztottak meg és a Városi Televízió meghatározott műsorsávban sugározhatja a 

saját gyártású adásait, meghatározott műsorsávokban pedig át kell venni a Hálózat televízió 

adásait. Elmondja, ebből a rendszerből ki lehet lépni annak érdekében, hogy felszabaduljon a 

műsorsáv a képviselőtestület délelőtti üléseire, de nem biztos, hogy az jó döntés lenne. A Pápa 

Városi Televízió azon kevés városi televíziók közé tartozik, amely nem kábelen szolgáltat, 

hanem sugározza az adásait, vagyis a képviselőtestület ülésterméből meg kellene oldani a jel 

átjuttatását az adóig, aminek a technikai feltételei egyelőre nem adottak. Beszámol arról, hogy 

külső helyszínről, a Moziból már volt egyenes közvetítés, mivel oda átértek azok a vezetékek, 

amik a televízióban kiszolgálják a technikát. Hozzáteszi, megkísérelték az élő közvetítést 

1999. október 2-án is a Sportcsarnok átadásakor, de az „botrányba fulladt”.  
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Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, az önálló képviselői indítvány harmadik pontjával nagyban egyet tud érteni, mivel 

véleménye szerint a lakosság tájékoztatása szempontjából megfontolandó, hogy a 

képviselőtestület üléseit ha nem is élő adásban, de legalább felvételről közvetítse a Pápa 

Városi Televízió. Elmondja, kutatásokat végzett arról, hogy mely városokban közvetítik a 

képviselőtestületi üléseket, ezekből néhányat felsorol. Arra nem talált utalásokat, hogy a 

televízió ezt milyen módon oldja meg, de olyannal találkozott, hogy az egyik televízió 6-

700.000,- Ft éves fenntartási költséget említ a felvételről történő adások biztosítása 

tekintetében. Folytatja, egy-két millió forintos beruházást igényelne annak a berendezésnek a 

megvásárlása, aminek a segítségével az élő közvetítés megvalósítható lenne. El tudná 

képzelni azt is, hogy a Pápa Városi Televízió honlapjára felrakják a teljes adást, és aki 

szeretné, vissza tudná nézni. Mindezt azért tartaná fontosnak, mert nagyon sok esetben az 

ellenzéki képviselők véleménye nem hangzik el a televízió által közvetített adásban, hanem 

narrátor beszél azalatt, mialatt a képviselő az előterjesztéshez való hozzászólását elmondja. 

Elemezve a televízió adásait a testületi ülésekről úgy véli, a lakosok nem kapnak megfelelő 

képet arról, hogy a képviselők milyen munkát végeznek 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tapasztalatai szerint a helyi önkormányzatnál képviselettel rendelkező pártok 

sajtótájékoztatóiról a helyi televízió teljes körűen beszámol. Megjegyzi, sajtótájékoztatót a 

Fidesz tartott a legkevesebbet az elmúlt fél évben. Ismeretei szerint a helyi televízió 

tárterülete nem alkalmas arra, hogy nagy anyagokat tároljon, utána pedig onnan le lehessen 

tölteni. Hozzáteszi, pont emiatt a honlapon csak egy hét híradói találhatóak meg. A 

költségvetés tárgyalását megelőzően a képviselők megtehetik, hogy ajánlatot kéretnek a 

televízióval azokra a technikai megoldásokra, amelyek ezt kiküszöbölik, és annak 

ismeretében állást tudnak foglalni. Hozzáteszi, a képviselőtestület ülései nyilvánosak, azon az 

érdeklődők részt vehetnek és akár felvételeket is készíthetnek. 

 

Grőber Attila képviselő 

Véleménye szerint, ha a képviselők végig szeretnék gondolni, hogy az elhangzott 

indítványokról hogyan döntenek, akkor fontos mérlegelni, hogy milyen előnyökkel és milyen 

hátrányokkal járhat egy ilyen döntés, továbbá milyen érvek szólnak mellette és ellene. 

Meglátása szerint, mellette a nyilvánosság szól, ami régóta meghatározó erőt jelent. 

Ellenérvként említi, hogy ő maga nem szeretne olyan városi rendezvényen részt venni, ahol 

rotációs rendszerben a beszédet mondók az éppen aznap aktuális mondanivalókat mondanák 

el. Elég bajnak tartja azt is, ha ez megtörtént eddig. Szép dolognak tartja, ha valaki az 

ünnepségen jókat kommunistázik, aztán hazamegy, és a nagy családban leül a volt 

párttagokkal ebédelni. Véleménye szerint, azoknak akik beszédet mondhatnak, ebben 

önmérsékletet kell tanúsítaniuk, továbbá nem mindegy, hogy kit kérnek fel a beszéd 

elmondására. Utánanézett annak, hogy 2003 óta a négy nagy ünnepen - március 15, augusztus 

20, október 6, október 23 – melyek azok az évek, amikor a beszédmondók direkt politikusok, 

és melyek azok az évek, amikor kevésbé direkt politikusok. Javasolja képviselőtársainak, 

nézzék meg, hogy ki mondta a beszédet a 2006-os évben, továbbá ki mondta két évvel 

később. Elmondja, nem világos számára, hogy a rotációt hogyan képzelte el a képviselő úr, 

mivel nem mindegy, hogy azt képviselőként, vagy pártonként értette. Fontosnak tartja, hogy a 

beszédmondás kijelölésétől és a beszédmondó érzelmi intelligenciájától legyen az függő, 

hogy a beszédben mi hangzik el. Elmondja, azt el tudja fogadni, hogy a pártok, civil 

szervezetek nevét bemondják koszorúzáskor, bár ő nem tart arra igényt, hogy bemondják a 

nevét. A Pápa Városi Televíziónál felmerültekkel kapcsolatban nem tudja eldönteni, hogy 
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technikai probléma, vagy szándék áll a dolog mögött. Véleménye szerint a jelenlegi 

technikával meg tudnák valósítani a képviselőtestületi ülés teljes anyagának levetítését, ha az 

a szándék, hogy azt élőben lehessen nézni. Megjegyzi, érdemes megnézni a papa-ma.hu 

képeit a február 25-i kommunizmus áldozatainak emléknapján, mivel ott minden koszorúzóról 

volt legalább egy kép, kivéve róla, továbbá tavaly augusztus 20-án minden koszorúzót elölről 

mutattak, róla viszont hátulról készültek fotók. Véleménye szerint nem lenne vita azon, hogy 

melyik képviselő mit mondott, ha a felszólalások felvételre kerülnének, és azokat bárki 

megnézhetné. Hozzáteszi, ha valaki itt van az üléseken és utána elolvas néhány híradást 

ezekről az ülésekről, komoly kutató munkát tud majd végezni 20 év múlva arról, hogy az itt 

történtek és a sajtóban megjelentek között mekkora különbségek vannak. Végezetül 

megjegyzi, szerinte a képviselőtestület üléseinek levetítése technikailag megoldható lenne. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, ő is tud mutatni olyan sajtóterméket, ahol ott szokott véget érni a fénykép, ahol ő 

kezdődik, vagy olyat, hogy a Közgyűlésen elhangzott mondat két percen belül online 

olvasható.  

 

Dr. Vörös Iboly képviselő 

Felhívja a figyelmet arra, hogy a képviselőtestület munkáját nyomon lehet követni, mivel 

arról jegyzőkönyv készül, ami a Jókai Mór Városi Könyvtárban nyomtatott formában 

bármikor elérhető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Felkéri Erőss Bulcsú képviselőt az első határozati javaslat megfogalmazására.  

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Kéri képviselőtársai szavazatát arról, hogy a Pápa város területén rendezendő 

megemlékezéseken a rotációs elv alapján mondhassanak beszédet az önkormányzati 

képviselettel rendelkező pártok politikusai. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását az elhangzott határozati javaslatról. 

 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 3 

tartózkodás mellett nem fogadta el az indítványt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felkéri a képviselőt a következő határozati javaslat megfogalmazására. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Kéri képviselőtársai szavazatát arról, hogy koszorúzásnál a szervezők bemondják a koszorúzó 

civil szervezetek és pártok nevét és koszorúzóját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását az elhangzott határozati javaslatról. 

 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 7 

tartózkodás mellett nem fogadta el az indítványt. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felkéri a képviselőt a harmadik határozati javaslat megfogalmazására. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Kéri képviselőtársai szavazatát arra vonatkozóan, hogy a Pápa Városi Televízió élőben vagy 

csúsztatott adásban közvetítse a képviselőtestületi üléseket teljes anyagát. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását arról, hogy a Pápa Városi Televízió élő adásban vagy felvételről 

közvetítse a képviselőtestületi üléseket. 

 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 4 

tartózkodás mellett nem fogadta el az indítványt. 

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy Simon Jánosné, a Move Nonprofit Közhasznú Zrt. 

vezérigazgatója egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testületi ülésen. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

178/2011. (IX.29.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

194/1998. (XI.26.) határozat, a 109/2011. (V.30.) határozat 

1, 4, 5 és 6. pontjára, a 110/2011. (V.30.) határozat 1. és 2. 

pontjára, a 111/2011. (V.30.) határozat 2. pontja, a 

113/2011. (V.30), a 119/2011. (V.30.), a 127/2011. (V.30.) 

határozat 1. és 3. pontja, a 133/2011. (VI.15.), a 134/2011. 

(VI.15.), a 143/2011. (VII.7.), a 144/2011. (VII.7.), a 

145/2011. (VII.7.), a 148/2011. (VII.7.), a 153/2011. 

(VIII.11.), valamint a 155/2011. (VIII.11.) határozatok 

végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

98/2011. (IV.14.) határozatra adott jelentést elfogadja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő 2011. – 2015. közötti 

időszakra vonatkozó Szakmai Fejlesztési Terv végleges 

változatát 2011. december 31-ig terjessze a 

Képviselőtestület elé.  

 

Határidő: 2011. december 31.  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 
b.) Alapító okiratok módosítása (JMK, PGSZKIK, PMH, Városi Óvodák, 

Tarczy L. Ált. Isk.) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést 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 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

179/2011. (IX.29.) határozat 

I. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 

módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az 

előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Városi 

Óvodák alapító okiratának módosítását, valamint annak 

egységes szerkezetét az előterjesztés 3. és 4. számú 

melléklete szerint jóváhagyja. 
 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai 

Mór Művelődési és Szabadidő Központ alapító okiratának 

módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az 

előterjesztés 5. és 6. számú melléklete szerint jóváhagyja. 
 

4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító 

okiratának módosítását, valamint annak egységes 

szerkezetét az előterjesztés 7. és 8. számú melléklete szerint 

jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a közzétételt követő napon lép 

hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az okiratok 

aláírására. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
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Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

II. 

A Képviselőtestület utasítja az érintett intézmények vezetőit, 

hogy a módosított alapító okirat alapján a Szervezeti és 

Működési Szabályzatok szükséges módosításait végezzék el és 

az egységes szerkezetű Szabályzatokat terjesszék Pápa Város 

Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 

elé jóváhagyásra.  

 

Határidő: benyújtásra:  2011. október 31. 

jóváhagyásra:  2011.  november 30.  

Felelős: Intézményvezetők 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

 

c.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. 

évi fordulójához történő csatlakozás 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

180/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzata az 51/2007. (III. 26.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapján csatlakozik a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi 

fordulójához. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

Ösztöndíjrendszer működtetésével kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2011. október 14., illetve folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

d.) Pápa Város Önkormányzata Tanulmányi Támogatási Rendszerének 

jóváhagyása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás 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 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

181/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzatának Tanulmányi Támogatási Rendszerét az 1. 

sz. melléklet szerint jóváhagyja, egyidejűleg Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete 154/2000. (XI.24.) 

határozatát, és az azt módosító 134/2001. (VI.5.), valamint a 

115/2010. (VIII.19.) határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert kabinetvezető 

 

e.) Húsipari termékgyártó szakmai képzésben résztvevő tanulók 

ösztöndíjrendszere szabályzatának módosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

182/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 164/2010. 

(XI.12.) határozatával jóváhagyott Húsipari termékgyártó 

szakmai képzésben résztvevő tanulók ösztöndíjrendszere 

szabályzatának 6. és 7. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

 

„6.  A pályázatot minden év szeptember 30-ig lehet benyújtani a 

Polgármesteri Hivatal    Polgármesteri Kabinetjéhez.  

 

7. A pályázatokat a pályázat elbírálására létrejött 3 fős 

bizottság - melynek tagjait Pápa Város Önkormányzata, a 

Pápai Hús 1913. Kft., valamint a Pápai Gazdasági 

Szakképző Iskola és Kollégium adja - bírálja el legkésőbb 

október 31-ig. „ 

 

Jelen módosítás a Szabályzat egyéb rendelkezéseit nem érinti, 

azok változatlanul érvényben maradnak. 
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A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy az egységes 

szerkezetű Szabályzat elkészítéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

f.) Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő kapacitás 

átcsoportosítási kérelmének Országos Tisztiorvosi Hivatalhoz történő 

benyújtása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Megkérdezi, hogy az átkonvertálások veszélyeztetik-e a sebészeti mátrix munkát az 

elkövetkezendő időszakban, valamint jelent-e ez bármilyen hátrányt a betegek 

szempontjából? 

 

Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

Elmondja, mielőtt az előterjesztést elkészítették és javaslatot tettek, áttanulmányozták az 

osztályok teljesítményének adatait, a betegellátási adatokat. Meg kellett találni azt a 

lehetőséget, ahol a legkevésbé sérül a betegellátás. A sebészeti mátrixon belül egyéb 

átkonvertálások is történtek már, figyelembe véve adott szakmának a betegellátási határait. 

Emellett figyelembe kellett venni azt is, hogy mely ágyakon lehet a legkisebb veszteséget 

produkálni az átkonvertálás esetében. A rendelkezésre álló számadatok azt mutatják, hogy a 

sebészeti mátrix működését nem fogja befolyásolni az átkonvertálás a szemészet, a fül-orr 

gégészet, és az urológia vonatkozásában sem. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a fenntartónak azt mindenképpen figyelembe kell vennie, hogy az egészségügyi 

kapacitásokat a lehető legoptimálisabb mértékben használják ki. Ha vannak olyan ellátási 

formák, amelyek ezeket a kapacitásokat tartósan nem tudják kihasználni, és csak 

megközelítőleg tudják azt a teljesítményt nyújtani, amit a kórház működése elvár, akkor 

érdemes igazítani azokon. Elmondja, a délelőtt folyamán a Várkertfürdőben látott beruházás 

lényegesebb kapacitások felhasználására lesz képes a mozgásszervi rehabilitáció területén, 

mint amit eddig a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézet biztosítani tudott. Elmondja 

továbbá, arra remény sincs, hogy az OEP-től többletkapacitást kapjanak bármely ellátási 

terület működtetésére, ezért, mivel abban a helyzetben vannak, hogy a korábban nem teljes 

mértékben kihasznált kapacitásokat át tudják konvertálni járóbeteg kapacitásokra, a 

mozgásszervi rehabilitációs központ működését biztonságossá tudják tenni. Úgy véli, hogy 

2013-tól az egészségügy ennél lényegesen nagyobb átalakulásokon fog átmenni. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén arra irányult a kérdése, hogy a 

táblázatban, amiben az egy ágyra jutó országos havi átlagos súlyszámok szerepelnek, miért a 

2006-2007. évi adatok vannak feltüntetve, amire azt a választ kapta a főigazgató asszonytól, 

hogy ezek az adatok állnak rendelkezésre. A választ elgondolkodtatónak tartja, mivel a 
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teljesítmény-volumenkorlátot - TVK-t - az alapján fogják módosítani, hogy az egy kapacitás 

egységre jutó szakma szerinti országos átlagot veszik figyelembe. Véleménye szerint erre 

vonatkozóan az OEP-nél rendelkezésre állnak az adatok, miután ott minden évben készítenek 

statisztikát. Ahhoz, hogy a képviselők reális képet kapjanak arról, hogy a súlyszámok hogy 

alakulnak, még ha hosszas utána járással is, de meglátása szerint be lehetett volna építeni az 

anyagba. Érti, hogy az összes TVK vesztést nézve, a legalacsonyabb TVK vesztés ennek a 

négy ágynak az átkonvertálásával lehetséges, de emlékezteti a Veszprém Megyei Közgyűlés 

egyik határozatára a képviselőket, miszerint pont a szóban forgó három osztályt kívánják 

megszűntetni és idővel a Veszprém megyei kórházhoz csatolni. Reméli, hogy a szóban forgó 

négy ágy átkonvertálása nem az átcsatolási folyamatnak az előkészítése. Reméli továbbá, 

hogy bőséges tájékoztatást fognak kapni a szakmai tervben arról, hogy mit terveznek a 

sebészeti mátrix három osztályával. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a képviselőt, hogy a Veszprém Megyei Közgyűlés által elfogadott határozat az 

önkormányzat szempontjából ajánlat, és arról szól, hogy a kapacitásokat szeretné a megyei 

kórház magához vonni. Elmondja, jól látható, hogy Pápa ezeket a kapacitásokat nem szeretné 

átadni, hiszen ezeket maguknál tartják és átkonvertálják másra használható kapacitásokká.  

 

Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

Kéri, ne feltételezzék, hogy nem próbáltak utánajárni annak, hogy a jelenben mennyit ér egy 

kórházi ágy egy-egy szakma vonatkozásában. Megkérték az adatokat a Megyei 

Egészségbiztosítási Pénztártól és az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól is, de azt a 

választ kapták, hogy nem rendelkeznek ilyen országos átlaggal, ezért ebben nem tudnak 

segítséget nyújtani. A 2007. évi adatokat a 2007. évben elvégzett intézményi átvilágító anyag 

tartalmazza, ezért tudták ezeket viszonyításképpen felhasználni. Elmondja, intézményi érdek 

volt, hogy megvizsgálják, mi az a legkisebb volument termelő ágy, amellyel a legkevesebbet 

veszít az intézet anélkül, hogy a betegellátást veszélyeztetné. Hozzáteszi, a betegellátási 

statisztikák egyértelműen a fül-orr-gégészet, az urológia és a szemészet vonatkozásában 

mutatták ezeket az arányokat. A legkisebb vérveszteséggel járó szakmák tekintetében 

valósították meg az átkonvertálást mindannak tudatában, hogy van egyfajta olyan beruházás, 

aminek az elindításához kell egy olyan teljesítményt biztosítani, ami a térség egészségügyi 

ellátása részéről felmerülő igényeket le tudja fedni. Olyan dilemmát kellett megoldani, ami a 

járóbeteg ellátásban plusz kapacitás lehetőségét veti fel, ugyanakkor viszont fekvőbeteg 

ellátásban a legkevesebb veszteséget fogja az intézet számára realizálni. Hangsúlyozza, 

intézményvezetőként a felelőssége abban állt, hogy a lehető legkevesebb veszteséget termelő 

változatot tudja a képviselőtestület elé terjeszteni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

183/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért 

azzal, hogy a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő az intézményen belüli kapacitás átcsoportosítási 

kérelmét az Országos Tisztiorvosi Hivatalhoz az alábbiak szerint 

benyújtsa: 
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1) Sebészeti mátrix osztály ágyszámából 4 ágy átkonvertálása 

50 nem szakorvosi rendelési órává a fizio- és mozgásterápia 

szakrendelésre, továbbá 10 szakorvosi óra a mozgásszervi 

rehabilitációs szakrendelésre. 

             

2) A szemészeti szakrendelés 10 nem szakorvosi óraszámának 

átcsoportosítása a fizioterápiás járóbeteg szakrendelésre, 

valamint az audiológia nem szakorvosi óraszámából 10 óra  

átcsoportosítása, a fizioterápiás járóbeteg szakrendelésre. 

 

Utasítja a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő Főigazgatóját, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

 

g.) Kárpátaljai Visken létrehozandó magyar óvoda épületének felújítási 

munkálataihoz támogatás nyújtása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja.  

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a támogatás nagyságrendje megegyezik azzal, amivel 

a magyarországi települések az intézményt támogatni kívánják. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

184/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 100.000,- Ft 

támogatást nyújt a Kárpátaljai Visken létrehozandó magyar 

óvoda épületének felújítási munkálataihoz, melynek fedezetét a 

2011. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Viski Református 

Egyházzal támogatási szerződést kössön. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 
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h.) Kovásznai Fábián Ernő Szocio-Kulturális Egyesület részére támogatás 

biztosítása a Fábián Ernő mellszobor állításához 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja.  

Elmondja, Fábián Ernő Kovászna híres szülöttje, aki 2001-ben halt meg és felesége, Fábián 

Ernőné szervezi halálának 10. évfordulója alkalmából a szoborállítást. Elmondja továbbá, 

hogy elolvasta az 1993. évi előterjesztést, ami a Kovásznai partnervárosi kapcsolat 

kiépítéséről szólt. Az előterjesztést a képviselőtestület kifejezetten azzal a tudattal fogadta el, 

hogy a kovásznai kulturális célokat, valamint az ottani magyarság identitását erősítő 

kezdeményezéseket támogatni fogják. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

185/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fábián 

Ernő mellszobor állításához a kovásznai Fábián Ernő Szocio-

Kulturális Egyesület részére a 2011. évi költségvetés terhére 

100.000,- Ft támogatást biztosít. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fábián Ernő Szocio-

Kulturális Egyesülettel támogatási szerződést kössön. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

 

i.) Sertéstenyésztő és Hízlaló Bt. által megvalósítani kívánt hígtrágya 

vezetékrendszer önkormányzati tulajdonú területeken történő 

átvezetéséhez hozzájárulás 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mádl István, az Agroprodukt Zrt. vezérigazgatója. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja.  

Elmondja, az előterjesztésben látható megoldás megtalálása komoly feladatot jelentett, 

ugyanis vezetékjog nem alapítható forgalomképtelen területre, csak a közszolgáltatók 

számára. Megjegyzi, a térkép és az előterjesztés is egyértelművé teszi, hogy ezek az 

ingatlanok általában külterületi, mezőgazdasági célra használt utak. 
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

186/2011. (IX.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a 

Sertéstenyésztő és Hízlaló Bt. ( 8531 Ihász, 0272 hrsz.) által 

megvalósítani kívánt, Takácsi 042/1 hrsz. -ról induló hígtrágya 

vezetékrendszernek a pápai  
 

Helyrajzi szám Művelési ág 
Terhelt 

terület (m
2
) 

0197 saját használatú út 17 

0201 saját használatú út 32 

0223/2 út 474 

0325 saját használatú út 26 

0330 saját használatú út 24 

0337 saját használatú út 51 

0369 saját használatú út 168 

0371 saját használatú út 11 

0373 saját használatú út 33 

0378 saját használatú út 62 

0390 út, szántó 50 

 

önkormányzati tulajdonú területeken történő átvezetéséhez, a 

vízjogi engedélyben foglaltak és a BF-38/2008 és BF-237-

1/2009 és BF-237-2/2009 számú változási vázrajzok szerinti 

nyomvonalon hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy az 

ingatlanokon szolgalmi jog nem alapítható, továbbá a 

létesítmény megvalósításával és fenntartásával kapcsolatos 

valamennyi költség, - ideértve az esetleges károkozás költségeit 

is -, a kérelmezőt, valamint a létesítmény mindenkori 

tulajdonosát terheli. A tervezés és a kivitelezés során a 

közútkezelő által meghatározott előírásokat maradéktalanul be 

kell tartani. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Menyhárt László gazdasági osztályvezető 
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Máté István képviselő távozik az ülésről, jelen van 13 fő képviselő 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

pontja alapján a 146., 147. és 148. sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a testület. 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bek. a.) pontja alapján a 

149. sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja a testület. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül zárt ülést rendel el. 

 

A Képviselőtestület 12,25 órakor zárt ülésen, majd 12, 35 órakor nyílt ülésen folytatja 

munkáját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntéseit.  

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 12, 40 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 Dr. Áldozó Tamás  Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 


