
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

 

Szám: 1/1-157/2011. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 24-i 

ülésén, a Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

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

István, Venczel Csaba, dr. Hermann István, Zsegraics Gyula, Erőss Bulcsú, 

Szirbek Rita, Grőber Attila, Pingiczer Sándor képviselők, 13 fő. 

  

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

   

Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

  Holdosiné Bánhegyi Ildikó, a PVCKÖ elnöke 

meghívottak jelenléti ív szerint 

Városi TV munkatársai 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa 

 a Napló c. újság munkatársa 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető 

 Nagy Balázs köztisztviselő. 

  

 

Unger Tamás alpolgármester távolmaradását bejelentette. 
 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 8 órakor megnyitja. Elmondja, Unger Tamás 

alpolgármester Losoncon képviseli a várost, ahol a Rákóczi Szövetséggel közösen adják át a 

város adományát az ottani magyar tannyelvű iskola első osztályba beiratkozott diákjai 

számára. 

 

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 174. és 175. sorszámú előterjesztéseket 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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193/2011. (XI.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. 

november 24-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. Személyi ügy 

Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vezetői 

állására kiírt pályázat elbírálása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi háromnegyedéves 

gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

3. 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 

 

4. 2012. évi pénzügyi ellenőrzési munkaterv jóváhagyása 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

5. Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési 

koncepciója 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati 

lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

49/1993. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

 

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a közterület 

használatról és a reklámozás rendjéről szóló 18/1994. 

(V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

            Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a belváros 

közlekedéséről szóló 22/2004. (VII.7.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

             Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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9. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az ivóvíz- és 

szennyvízszolgáltatás díjáról szóló 40/1995. (XI.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

             Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

10. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 

jelképeiről és a jelképek használatáról szóló     5/1994. 

(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

11. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a képviselőtestület 

által alapított városi kitüntetésekről szóló egyes 

önkormányzati rendeletek módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

12. Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézet 

tevékenységéről 

Előadó: Dr. Burcsi Elemér orvos igazgató 

 

13. Vegyes ügyek 

 

A napirendi pontok megtárgyalása előtt sor került Somogyi Zoltán, a Tapolcafői Városrész 

Önkormányzata képviselőjének eskütételére, az esküokmány aláírására, majd annak 

átadására. 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

1. Személyi ügy 

Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vezetői állására kiírt pályázat 

elbírálása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Kiss Zoltán pályázó. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztés „B” változatát a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. A Bizottság véleménye szerint a pályázat marketing szemléletet tükröz, amely 

azonban az intézmény sajátosságait nem vette figyelembe. A felmerült valós problémákat 

nem tárta fel, illetve megoldásukra nem tett javaslatot. Figyelembe véve az egyéb szervezetek 

véleményét, a Humánerőforrás Bizottság a pályázó kinevezését nem támogatta. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Megkérdezi, a pályázó szerint melyek az iskola erősségei, valamint milyen szakirányokat 

propagálna. További kérdése, hogy intézményvezetői kinevezése esetén hogyan tenné 

vonzóvá az általános iskolák számára a beiratkozást. 
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Erőss Bulcsú képviselő 

A pályázatban felfigyelt a „demokratizmus” és a „menedzsment szemlélet” kifejezésekre. 

Érdeklődik, hogy vezetőként miként határozná meg ezeket a fogalmakat, és azokat hogyan 

alkalmazná. 

 

Kiss Zoltán pályázó  

A pályázat beadását több fordulós meghallgatások követték, és fenti kérdések mindenhol 

felmerültek. Elmondja, egy külsős pályázó nincsen könnyű helyzetben, hiszen teljes 

egészében meg kell ismernie az intézményt, amit az intézményben töltött egy nap alatt sajnos 

nem tudott megtenni.  Ezt valóban kifogásolhatták a pályázatában.  

A beiskolázási időszak rendkívül fontos az egyre csökkenő gyereklétszám miatt, de a jövőben 

hatalmas fejlődési lehetőséget lát a szakképzés területén. 

 Az elmúlt években inkább a gimnáziumi képzést preferálták, így hiányszakmák alakultak ki. 

Pályázatában szerepel, hogy mely szakirányokat kívánja erősíteni. Elsősorban a szülőket kell 

meggyőzni arról, hogy a gyermekek a biztos megélhetés miatt, a gimnáziumi képzés helyett a 

szakközépiskolákat válasszák.  

A közgazdasági képzést jónak tartja, azonban a csökkenő gyereklétszám miatt az eddigi négy 

osztály helyett hármat tudtak indítani. 

Fejlődést az informatika irányában lát, a képzés később érettségire épülő szakképzéssel 

párosulna. További hiányszakma a bér – és társadalombiztosítási ügyintéző, amelyek 

képzéséhez adottak az iskola személyi feltételei. 

Elmondja, annak ellenére, hogy iskolavezetői tapasztalattal nem rendelkezik, komoly 

pedagógia múltja van, dolgozott már vezetői beosztásban – igaz nem első vezetőként -, így 

megtapasztalta, hogy melyik vezetési stílus üdvözítő. Szimpatikusabbnak tartja a 

demokratikus vezetési attitűdöt, ahol minél szélesebb kört vonnak be a döntések 

előkészítésébe, nem elodázva a vezető egyszemélyi felelősségét. Hozzáteszi, vállalkozásában 

több olyan tapasztalatot is szerzett, amit felhasználhat egy közoktatási intézmény vezetésekor. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Elmondja, nemcsak intézményvezetőként, hanem az elmúlt évben szülőként is 

megtapasztalta, hogy a középfokú intézmények vezetői hogyan jellemzik az intézményüket. 

Általánosságban korrekt tájékoztatást kapott az intézményben, de a szakirányokról nem kapott 

részletes információkat, így nem szerzett tudomást az iskolában lévő informatikai - 

vállalkozás-pénzügyi, titkár-informatikai - képzésről sem.  

Elmondja, ő maga is külső pályázóként indult a Tarczy Lajos Általános Iskola 

intézményvezetői állásáért, azonban nemcsak egy napot töltött a megismerni kívánt 

intézményben. Az iskola honlapján valóban jól lehet tájékozódni, így ha nem is személyesen, 

de azt tanulmányozva sokkal pontosabb képet kaphatott volna a pályázó az iskoláról.  

Úgy gondolja, a leendő intézményvezetőnek jobban kellene ismernie az intézmény életét. 

 

Kiss Zoltán pályázó  

Egyetért a képviselővel, de megítélése szerint, a pályázat megírásánál kitért az említett 

problémákra és azt is megfogalmazta, miben szeretne változtatni az intézményvezetői 

megbízás elnyerése esetén. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem érkezett. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat „B” változatában foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

194/2011. (XI.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 18. §-ában és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. §-

ában, valamint a Kjt. közoktatási intézményekben történő 

végrehajtásra kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rend.  5.§-ában 

foglaltak alapján nem támogatja Kiss Zoltán megbízását a Pápai 

Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium magasabb vezető, 

igazgatói feladatainak ellátásával.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a fentiekkel kapcsolatban 

szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: azonnal   

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

 

2. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

       Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a mellékelt 

jelenléti ív szerint. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

195/2011. (XI.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

elfogadja. 
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3. 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 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett 

elfogadásra javasolja, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, az előterjesztésben foglalt intézményi 

előirányzat módosításokat egyeztették az intézményvezetőkkel, azokat elfogadásra javasolják. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

29/2011. (XI.24.) 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 

 

 

4. 2012. évi pénzügyi ellenőrzési munkaterv jóváhagyása 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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196/2011. (XI.24.) határozat 

1./ Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§-ában 

foglaltak alapján a 2012. évi ellenőrzési munkatervet az 1. és 2. 

számú melléklet szerint jóváhagyja. 

Utasítja a jegyzőt, hogy az ellenőrzések végrehajtásáról - a 2./ 

pontban foglaltak figyelembevételével - gondoskodjon. 

 

2./ Az 1. számú mellékletben foglalt feladatok külső szakértő 

megbízása útján, a 2. számú mellékletben foglalt feladatok a 

Polgármesteri Hivatal belső ellenőre által kerüljön végrehajtásra. 

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős:    Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyző 

 

 

5. Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül, a Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, 

a Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 

elfogadásra javasolja. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

A koncepcióból egyértelműen kiderül, hogy bizonytalan környezetben nehéz koncepciót 

terveznie az önkormányzatoknak. A parlament több olyan döntés előtt áll, amelyek jelentősen 

befolyásolhatják az önkormányzatok mozgásterét. 

Az egyik televíziós csatornán Debrecen és Szeged város polgármestere vitatkozott az oktatási 

intézmények fenntartásáról és további működtetéséről, mellyel kapcsolatban megjegyzi, mivel 

Pápa iskolaváros, nagymértékben fogják érinteni a költségvetést az iskolák fenntartásával 

kapcsolatos döntések. Megkérdezi, milyen információkkal rendelkeznek ezzel kapcsolatban. 

További kérdése, miért tárgyalják a költségvetési koncepciót három héttel korábban az elmúlt 

évhez képest. Véleménye szerint, amennyiben vártak volna, több információval rendelkeztek 

volna annak összeállításához. 

Megkérdezi, mivel tervezik pótolni az önkormányzatoktól való jelentős forráselvonásból 

származó hiányt. Az előterjesztésben a bevételek fő forrásaként a helyi adókat nevezik meg, 

és felmerül új adók kivetésének, mentességek megszüntetésének, és az adók emelésének 

lehetősége. Érdeklődik, készültek-e számítások arra vonatkozóan, hogy a fenti 

intézkedetésekből mekkora bevételhez juthat az önkormányzat, és ezek fedezik-e majd a 

költségvetési hiányt, illetve ezzel együtt a bevételek elegendőek lesznek-e a hitelállomány 

kezelésére és az intézményrendszer működtetésére. 

Az elmúlt évben a koncepció tárgyalásakor dr. Kovács Zoltán volt polgármester azt mondta, 

hogy Pápa Város Önkormányzata a többi önkormányzathoz viszonyítva jóval kevésbé van 

eladósodva, hiszen vigyázott a milliárdos értékű ingatlanvagyonára, amely szükség esetén 
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mobilizálható. Kérdése, a hiány fedezése érdekében – az adók bevezetése, valamint emelése 

helyett – mobilizálható-e ez a milliárdos ingatlanvagyon. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megállapította, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló 

előterjesztés nem tartalmaz határozati javaslatot. Megkérdezi Kanozsainé dr. Pék Mária 

jegyzőtől, van-e az előterjesztésnek olyan része, amely nem tartozik szervesen a 

koncepcióhoz, vagy a szavazás az előterjesztés egészét érinti. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a jogszabályoknak megfelelően a koncepciót a választások évében december 15-ig 

kell a testület elé terjeszteni, egyéb esetben pedig november 30-a a benyújtás határideje.  

A közoktatási intézmények jövőbeni fenntartásával kapcsolatban jelenleg annyi információval 

rendelkeznek, mint amennyi a parlament honlapjáról, vagy a parlamentben folyó vitákból 

kiderül. Elmondja, Hoffmann Rózsa közoktatásért felelős államtitkár 2011. november 26-án 

tájékoztatót tart a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ színháztermében a 

köznevelési törvény tervezetével kapcsolatban.  

Valóban jelentős forrásokat vonnak el az önkormányzatoktól, azonban a feladatok 

átrendeződésekor kell majd megvizsgálni, hogy az állam által átvett feladatokkal egyenes 

arányban kerülnek-e át források az államhoz. Akkor lehet majd eldönteni, hogy valóban 

csökkeni fog-e az önkormányzat mozgástere. A törvényjavaslatok előkészítése során az derült 

ki, hogy néhány helyben beszedett adó - például a gépjárműadó, és talán a személyi 

jövedelemadó 8 %-os része - fog a feladatokkal együtt átkerülni a központi költségvetésbe. 

Szóba került az iparűzési adó egy bizonyos részének központi költségvetésbe történő 

átkerülése is, azonban a kettős adóztatás miatt, miszerint ugyanaz a szervezet nyereség alapon 

és lineárisan is megadóztatna egy vállalkozást, ez nem valósulhat meg. 

Elmondja, az önkormányzat ingatlanvagyona 1,2 milliárd Ft, a teljes vagyona azonban a 

gazdasági társaságokban lévő törzsbetétekben, valamint részvényekben megtestesülő 

tulajdonrészekben is megmutatkozik. Az ingatlanvagyon könyv szerinti értéke nagy 

mértékben függ a piaci viszonyoktól. Az ingatlanvagyon egy részének, például a Pápai Ipari 

Parkban lévő ingatlanok értékesítése nagy valószínűséggel munkahelyteremtő beruházásokat 

jelentene, míg bizonyos ingatlanokat célszerűbb bérbeadással hasznosítani, ami által 

folyamatos bevételhez jut az önkormányzat. 

A költségvetésbe minden évben betervezik az ingatlanértékesítésből származó bevételt, a 

2011. évi ingatlan-értékesítési terv teljesülni látszik. 

Elmondja, a helyi iparűzési adó fizetése alól eddig mentességet élveztek a nettó 2,5 millió Ft 

árbevétel alatti gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások. A 2010. évi bevallások alapján 

– a mentesség megszüntetése -  28.431.000 Ft többletbevételt jelentene. Az idegenforgalmi 

adó 30 Ft-tal történő emelése közel 1 millió Ft-os, az építményadó 5-10 % közötti emelése, 

valamint az építményadó garázsokra történő bevezetése hozzávetőleg 100 millió Ft-os 

bevételt jelentene az önkormányzatnak. A kommunális adó bevezetése az adó mértékétől 

függően 108-130 millió Ft bevételt hozhat. Megjegyzi, a helyi szociális rendelet által 

tartalmazott kompenzációt ezekhez az összegekhez nem számolták hozzá. Összességében az 

adókedvezmények megszüntetése, új adó bevezetése, valamint az adó mértékének emelése 

230-260 millió Ft közötti bevételt jelentene az önkormányzatnak.  

A központi költségvetés mellékletei tartalmazzák azokat a sarokszámokat, amik a koncepció 

alapjául szolgálnak.  

 

 

 

 



 9 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Elmondja, a koncepcióról egészében szavaz a Képviselőtestület, így aki bizonyos részeket 

nem tart elfogadhatónak, az a szavazáskor nemmel szavaz, vagy tartózkodik. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi, hogy az említett adóbevételt mekkora összeggel kalkulálták lakosonként. A 

közelmúltban dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár a pápai kórházban tartott 

konferenciát. Megkérdezi, várható-e a kórház életében olyan változás, átstrukturálás, ami 

érintheti az önkormányzat költségvetését. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az építményadó esetében nem lakosra, hanem egy négyzetméterre állapítják meg a 

garázsadót, a vállalkozási célú helyiségek esetében az adó mértékét szintén így határozzák 

meg. Elmondja, a jelenlegi 950 Ft/m
2
 /év 5-10 %-os emelésével számoltak. 

A kórház életében – az előző évekhez hasonlóan - biztosan lesznek változások. Igaz, hogy a 

kórház költségvetése része az önkormányzat költségvetésének, azonban az intézmény a 

bevételeiből fedezi a kiadásait. Az önkormányzat saját bevételeiből kizárólag a fejlesztések 

önrészéhez járul hozzá, ezért az önkormányzat költségvetését nem fogják érinteni a kórház 

életében bekövetkező változások. Megjegyzi, az említett tájékoztatón – ahol több megye 

egészségügyi ellátásának átszervezéséről volt szó – nem hangzottak el konkrétumok, inkább 

az egészségügyi rendszer átszervezésének alapelveiről volt szó. A pápai kórház jövőjével 

kapcsolatos egyeztetéseken kiderült, biztosan lesz a városban aktív kórházi ellátás, sebészet és 

belgyógyászat, továbbá a sebészeti kisszakmák is megmaradnak egynapos vagy osztályos 

ellátás szintjén. A kórház jövőjéről szóló egyeztetések lezárulásakor tájékoztatják a testületet. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Az önkormányzati törvény tervezetében szerepel, hogy az önkormányzatoknak lehetősége 

lesz újabb adók kivetésére. Az Országgyűlésben szó volt az ebadó bevezetésének 

lehetőségéről, talán így is jelezve, hogy „kutya világ jön”. Megkérdezi, tervezik-e Pápán 

ebadó bevezetését, és amennyiben igen, mikortól. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a Képviselőtestületnek minden év december 31-ig kell elfogadnia a következő évi 

adórendeleteit, az adóévben már csak mentességeket, kedvezményeket állapíthat meg, új adót 

nem vezethet be. Elmondja, december 31-ig nem tervezik ebadó bevezetését. Véleménye 

szerint az ebadó bevezetése rossz hatással is lehetne a város életére, ha amiatt tömegesen 

kerülnének kóbor állatok az utcákra. Elmondja, az ebadón kívül egyéb új adó – az értékalapú 

ingatlanadó bevezetését sem – tervezik. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Hozzászólásában elmondja, a koncepciót olvasva, politikai ideológiától mentesen az 

mondható el, hogy a 2012-es év kemény év lesz az önkormányzatok számára. Az előterjesztés 

a kormány által tervezett központi rendelkezéseket is tartalmazza. A Széll Kálmán tervvel 

kapcsolatban elmondja, Demján Sándor üzletember szerint a terv egy markáns és radikális 

megszorításokat hozó csomag. Egyetért a kijelentéssel, és véleménye szerint a jövő évi 

költségvetés is komoly és erős megszorításokat fog hozni.  

Az Alaptörvény bevezeti az adósságplafon fogalmát, ami azt jelenti, hogy csak olyan 

költségvetést lehet elfogadni 2012-től, ami nem növeli az államadósság mértékét, így a 

takarón túli nyújtózkodásra már nem lesz lehetősége egyetlen önkormányzatnak sem.  
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Az egykulcsos adózás bevezetéséről szakemberek – például Bod Péter Ákos nincsenek jó 

véleménnyel, így nem érti, miért jegyzi ezt sikerként a költségvetési koncepció, és miért  

elkötelezett eziránt a kormány.  

Összességében a Jobbik nem tartja támogathatónak az önkormányzat 2012. évi költségvetési 

koncepcióját. Szeretné, ha a megszorításokat nem kellene a lakosságnak a saját bőrén éreznie. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Hozzászólását felolvasva elmondja, a képviselők emlékezhetnek arra, amikor a Fidesz 

parlamenti frakciója elfogadta 2010 nyarán a három csapásként emlegetett törvényt, amelyben 

a Büntető Törvénykönyv rendelkezéseit szigorították.  

A 2012. évi költségvetési koncepcióról szintén három csapás jutott az eszébe: 

Az önkormányzat bevételeinek tervezésekor az előterjesztő a helyi adóztatásban a következő 

elemek bevezetésével képzeli el a helyi adóbevételek növelését: 

Be kívánja vezetni a magánszemélyek kommunális adóját, amit 2006 nyarán, az októberi 

választások előtt két hónappal szüntetett meg. A pápai szocialisták a kommunális adó 2006-ig 

fennálló formáját és alkalmazását nem tartották igazságosnak, így támogatták annak 

megszüntetését. A kommunális adó újbóli bevezetését nem tartják elfogadhatónak.  

Véleménye szerint az, hogy a magánszemélyeknek a garázsok után építményadót kell fizetni 

2012-től, tovább terhelné a lakosságot. A helyi iparűzési adóval kapcsolatban az 

önkormányzat meg akarja szüntetni azon egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalkozások 

adómentességét, amelyeknek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-

ot. Az érintett vállalkozói körben sok olyan vállalkozás van- főleg egyéni vállalkozó – akik 

ún. kényszervállalkozást működtetnek, és bevételeik sok esetben kizárólag a talpon 

maradáshoz elegendőek. A helyi iparűzési adó alapja jogszabályok alapján állandó jellegű 

iparűzési tevékenység esetén a vállalkozás nettó árbevétele, tehát ezt az adótételt januártól egy 

nyereséget nem termelő, vagy veszteséges pápai kisvállalkozás is fizetni fogja. 

Pápa város 2011 áprilisában elfogadott Gazdasági Programjából idézi: „Az iparűzési adó 

tekintetében fenn kell tartani a mikro- és kivállalkozások számára a helyi adókról szóló 1990. 

évi 100. törvény 39/C § alapján adható adómentességet, amely a 2,5 millió Ft alatti adóalappal 

rendelkező vállalkozásokat mentesíti az iparűzési adó megfizetése alól.” Jelenleg ezt az 

álláspontját kívánja feladni az önkormányzat. Fenti három megszorító, bevételt növelő 

javaslat bevezetése három csapást jelent majd a város polgárai számára. 

Hozzáteszi, a 2012. évi központi költségvetésben is súlyos megszorítások szerepelnek, 

például az ÁFA és a jövedéki adó emelése, az adójóváírás januártól történő kivezetése, amely 

a minimálbért keresők esetében, havi nettó 9000 Ft-os jövedelemcsökkenést eredményez. A 

megszorító intézkedések közé sorolhatja az üzemanyagárak drasztikus emelkedését, a forint 

árfolyamának zuhanását, vagy beszélhetne a Munka Törvénykönyve tervezetének módosítása 

által várható további jövedelemcsökkenésről, amit a különböző bérpótlékok, túlóradíjak 

eltörlése okoz. 

Megjegyzi, az állam jövőre közel 200 milliárd Ft-tal kevesebbet utal az Egészségbiztosítási 

Alapba, a kieső bevételt részben a baleseti különadóval, részben a népegészségügyi 

termékadóval pótolnák. 

A koncepcióra, mint a költségvetés előfutárára tulajdonképpen nem lehet támaszkodni, hiszen 

a város iskoláiban, vagy kórházban dolgozó közalkalmazottak sorsa jelenleg bizonytalan.  

Számára úgy tűnik, hogy a kormány egy illuminált állapotban lévő szabászhoz hasonlóan 

viselkedik, napról napra átgondolatlanul, ad hoc módon, méretet sem véve folyton 

megváltoztatja a szabásmintát, és úgy vág bele a szövetbe, hogy soha nem lehet tudni, hogy 

abból végül zakó vagy nadrág kerekedik. 

Véleménye szerint Pápán a fideszes városvezetés a központi  megszorító, jövedelem-elvonó 

intézkedéseket nem ellensúlyozni, hanem súlyosbítani kívánja újabb adóterhek kivetésével. 



 11 

A pápai szocialisták ezt nem támogatják, ezért nyomatékosan kérik az előterjesztőt, vonja 

vissza az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójában szereplő újabb adóemelési 

javaslatait.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A felvetettekre reagálva elmondja, a három csapás kifejezés neki is eszébe szokott jutni, 

méghozzá Medgyessy, Gyurcsány, Bajnai neve hallatán. Kíváncsian várja azokat a módosító 

indítványokat, amelyek a pápai költségvetés esetében szükségtelenné teszik a bevételnövelő 

intézkedéseket. Megjegyzi, nagyon régóta nem találkozott ilyen indítványokkal. Az illuminált 

állapotra reagálva megjegyzi, sajnos a Kormány valóban néha megtántorodik, tekintettel arra, 

hogy Augeiasz istállójának takarítása közben akkora mennyiségű fekáliával találkozik, 

amelyet így is nehéz elviselni. 

 

Grőber Attila képviselő 

Hozzászólásában elmondja, az előterjesztés egyik előnye annak őszintesége, amely az 

összeállítók véleményét tükrözi. Megjegyzi, az önkormányzat egészét érintő források 

korrigált bázisértéken 0,7 %-kal emelkednek. Kizárólag abban az esetben beszélhetnek 

csökkenésről, ha a 4,2 %-os inflációt is figyelembe veszik. 

A költségvetési koncepció összeállítása minden évben nehézséget jelent, hiszen nem ismerik 

az összeállításhoz szükséges adatokat, a központi költségvetés támogatásainak mértékét, a 

helyben képződő bevételeknek a sorsát. 

Véleménye szerint az igazi problémát az jelenti, hogy a lehetőségeit korábban sem használta 

ki az önkormányzat. Az elmúlt évben az egyik adóemeléssel kapcsolatos módosító indítványt 

a polgármester annak ellenére szavaztatta le, hogy azt a bizottság támogatta. Az 

idegenforgalmi adót a Gazdasági Bizottság 390 Ft-ról 420 Ft-ra emelte volna, azonban dr. 

Áldozó Tamás – akkor még alpolgármesterként – olyan módosító indítványt terjesztett elő, 

hogy az adó mértéke 400 Ft legyen, és ezt Képviselőtestület el is fogadta. További bevételt 

jelentett volna az önkormányzatnak a parkolási díjak emelése, amit egy ingyenes, ún. ”C” 

zóna kialakításával értek volna el. Ebben az esetben megemelhették volna az „A” és „B” 

zónában történő parkolás díját. Ezek emelését több alkalommal is elmulasztotta a testület. 

A kommunális adó bevezetésével soha nem értett egyet, mert az jövedelemtől függetlenül 

terheli meg az adóalanyokat. Tisztában van a mentességek lehetőségével, azonban a 

gyerekeinek is azt szokta mondani, hogy vannak Pápán olyan utcák, ahol zöldebb a fű és 

kékebb az ég. Az ingatlan értékétől függő ingatlanadó bevezetése sokkal ésszerűbb megoldást 

jelentene a bevételek növelésére. 

Az előterjesztés tartalmazza, mindent meg kell tenni az adósságproblémák kezelése 

érdekében. Ez őszinte kijelentés, azonban ezzel eddig is tisztában volt mindenki. Ebből ő arra 

következtet, hogy amennyiben nincsen más lehetőség, újabb hiteleket kell felvenni a hitelek 

finanszírozására, ez azonban adósságspirált jelentene.  

Jelenleg nem látja, hogy miből tud majd a további fejlesztésekhez forrásokat biztosítani az 

önkormányzat.  

A bizottsági üléseken is elmondta, hogy az előterjesztés olyan mondatokat tartalmaz, 

amelyekkel nem ért egyet, azokat nem tudja elfogadni. Az egyik ilyen megállapítás, hogy az 

egykulcsos adó igazságos. Mivel az előterjesztés egészéről kell szavazni, és abban ez a 

mondat szerepel, így nem tudja támogatni azt.  

A bizottsági ülésen elhangzott megjegyzésre - miszerint pénzügyi kérdésekben ne politizáljon 

az ember – reagálva elmondja, tudomása szerint a politika közügyekkel való foglalkozás, és a 

város pénzügyeinek tisztázásánál nem ismer nagyobb közügyet. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A felvetettekre reagálva elmondja, az egykulcsos adórendszer kérdése többször visszatér a 

testületi üléseken. Megjegyzi, itt a személyi jövedelemadóra vonatkozó egykulcsos 

adórendszerről van szó. Az egykulcsos személyi jövedelemadó tulajdonképpen kétkulcsos 

adórendszeren alapul. Őszintén rácsodálkozik arra a szociáldemokrata álláspontra, amely 

progresszíven adóztatná a bérjövedelmet, ugyanakkor a tőkejövedelemmel nem foglalkozik, 

valamint felháborodnak, amikor egy pluszadót vezetnének be a tőkejövedelmekre. Nem tartja 

feltétlenül igazságtalannak, hogy aki többet keres, az többet adózik, ez egy normális állapot. 

A koncepció összeállításának nehézségein nincsen értelme vitatkozni, ez egészen addig így 

lesz, amíg a koncepció elkészítése megelőzi a magyar jogrendszerből következő 

alapjogszabályok elfogadását.  

Megjegyzi, az idegenforgalmi adó esetében valóban a fent említett módon járt el, annak 

emelése közel 600-700 eFt többletbevételt jelentett volna az önkormányzatnak.  

A parkolási díjak esetében méltánytalannak találta volna a belváros rehabilitációjának 

elkészüléséig a díjak emelését. A beruházás befejezését követően felülvizsgálják a parkolási 

díjakat és a belváros közlekedési rendjét. 

A kommunális adó valóban jövedelemtől független, azonban általánosságban elmondható, 

hogy a vagyoni és a jövedelmi viszonyok sokszor nem esnek egybe, például öröklés útján is 

juthat valaki nagyobb vagyonhoz, sőt nagy jövedelmek is léteznek ingatlanvagyon nélkül. 

Az adósságszolgálat kezelésénél nyílt lapokkal játszik az önkormányzat, hiszen az 

adósságszolgálat következő évekre prognosztizált kiadásai a mindenkori költségvetés részét 

képezik. Elismeri, hogy az összegek pontosan nem szerepelnek, de azok a svájci frank 

árfolyamától is függenek. 

A további fejlesztésekhez valóban forrásbevonásokra van szükség, ilyen értelemben véve 

amennyiben adók bevezetésére vagy növelésére kerül sor, elmondhatja az önkormányzat, 

hogy a bevételt fejlesztésre fordítják és nem az adósság törlesztésére. 

 

Császár Endre képviselő 

Szirbek Rita képviselő által felolvasott hozzászólásra reagálva elmondja, az általa említett 

problémák az elmúlt nyolc év során gyűltek össze, azonban akkor nem szólalt fel azokkal 

kapcsolatosan. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, sok munkavállalónál - például közalkalmazottaknál, köztisztviselőknél - nem igaz 

az a megállapítás, hogy aki többet dolgozik, többet keres. A gyermekek után járó 

adókedvezményeket támogatja, de azt nem tartja igazságosnak, hogy egy háromgyerekes, 

gyerekeit egyedül nevelő szülő kizárólag 10.000 Ft-ot tud igénybe venni, míg ő, akinek 

magasabb a fizetése az egész támogatást megkaphatja. Az elvet, miszerint aki többet 

dolgozik, többet is keres, támogathatónak tartja. 

A tőkejövedelmek adóztatása rendkívül bonyolult, hiszen amikor valaki kockáztatja a pénzét 

és azzal a gazdaság mozgását segíti elő, abban az esetben a tőkejövedelem megadóztatásával 

a gazdaság fejlődését fognák vissza. Megjegyzi, a lottónyeremény kamata évi több száz millió 

Ft, amit igazságtalanság nem megadóztatni. 

Császár Endre képviselő hozzászólására reagálva elmondja, az ország nem 2002-ben született, 

de ezen kár lenne vitatkozni. 

Az, hogy ki mikor szól hozzá, sok mindentől függ. Természetes, hogy mindenkiben van 

lojalitás a saját közössége iránt. Megjegyzi, ő sem volt könnyű helyzetben, amikor arról 

döntött, hogy évekkel ezelőtt együtt sztrájkol a pedagógusokkal, és szembement az általa 
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képviselt közösség döntésével. Véleménye szerint ez a civil kurázsi, függetlenül attól, hogy 

mit érnek el vele. Az embernek akkor is ki kell állnia a saját véleménye mellett, ha azzal a 

saját közösségének mond ellent. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Hangsúlyozza, ő azt mondta, az a helyes, hogy aki többet keres, az többet adózzon. Egyetért 

azzal, hogy aki többet dolgozik, nem feltétlenül keres többet. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott 

el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

197/2011. (XI.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 49/1993. (XII.21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

      Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bánhidi László, a Városgondnokság vezetője és Németh 

Tamás, a Házkezelőség vezetője. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete a 

rendelet-tervezetben foglalt díjtételek emelését elfogadja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

30/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és 

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

 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás 

rendjéről szóló 18/1994. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

      Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Radó István, a Közterület-felügyelet vezetője és Bánhidi 

László, a Városgondnokság vezetője. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság a rendelet tervezet „B” változatát 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Tapolcafői Városrész Önkormányzata a rendelet-

tervezet „A” változatát egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Borsosgyőri Városrész 

Önkormányzata a rendelet-tervezet „B” változatát egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Elmondja, a közterület-használati díj mértékét az „A” változatban 5 %-kal, a „B” változatban 

10 %-kal kívánják emelni. A közterület-használatból évente 6-8 millió Ft bevétel keletkezik. 

Hozzáteszi, azok a területek, amelyek a legtöbb bevételt jelentenék, jelenleg régészeti kutatás 

alatt állnak. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezet „B” változatában foglaltakról. 

 

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

megalkotja az alábbi rendeletet: 
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31/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterület 

használatról és a reklámozás rendjéről szóló, 18/1994. (V.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú 

önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 22/2004. 

(VII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

       Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Radó István, a Közterület-felügyelet vezetője és Bánhidi 

László, a Városgondnokság vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Pénzügyi 

Bizottság a rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 

elfogadásra javasolja. 

 

Elmondja, az elmúlt évhez képest - az Áfa 2%-os emeléséből kifolyólag - a bérletek árainak 

emelését javasolják, az óránként megváltott parkolási jegyekért fizetendő összeg nem 

változna. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

megalkotja az alábbi rendeletet: 

 

32/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a belváros 

közlekedéséről szóló 22/2004. (VII.7.) 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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10. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat jelképeiről és a jelképek 

használatáról szóló     5/1994. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja.  

 

Elmondja, az előterjesztés szerint Pápa Város Önkormányzatához hasonlóan a településrészi 

önkormányzatok is díjtalanul használhatják a város címerét és zászlaját. Tájékoztatja a 

jelenlévőket, a Pápai Levéltár vezetője utánanézett a Pápához csatolt települések esetlegesen 

fellelhető jelképeinek. Megtalálták, Tapolcafő régi falusi pecsétéjét, ami támpontot nyújthat 

egy településrészi pecsét vagy címer készítéséhez. Hozzáértők szerint Pápa-Borsosgyőrön és 

Pápa-Kéttornyúlakon is hiteles településrészi jelképeket lehet majd kialakítani történelmi 

motívumok felhasználásával. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, a képviselők megtekinthetik a Veszprém megye önkormányzatainak jelképei című 

könyvből a településrészek 1700-as évekből származó jelképeit. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

 

33/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról szóló 

5/1994. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, 

fenti számú 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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11. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a képviselőtestület által alapított városi 

kitüntetésekről szóló egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja.  

Elmondja, a rendelet-tervezetben foglaltak szerint a kitüntető díjak adományozásra a 

településrészi önkormányzatok is javaslatot tehetnek. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

34/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

képviselőtestület által alapított városi kitüntetésekről szóló 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló, fenti 

számú 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 

 

 

 

12. Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről 

Előadó: Dr. Burcsi Elemér orvos igazgató 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Burcsi Elemér orvos igazgató. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Burcsi Elemér orvos igazgató 

Elmondja, az elmúlt időszakban telefonon érdeklődtek a második bázisfinanszírozású 

iskolaorvosi státusz iránt, azonban sajnos a pályázó Mosonmagyaróváron vállalt állást 

közlekedési okok miatt, így az állás továbbra is betöltetlen maradt. 

A közelmúltban megjelent a háziorvosok eszköztámogatásával kapcsolatos rendelet, 

amelynek köszönhetően 1,5 millió Ft értékben szerezhetnek be a munka ellátásához szükséges 

eszközöket, amelyeket 50.000 Ft-os részletekben törleszthetnek OEP támogatással. 

Hozzáteszi, a támogatást igénylő orvosok a törlesztés ideje alatt – ami körülbelül 3 év – 

biztosan az intézménynél maradnak. 
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Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Elmondja, az orvoshiány minden területre jellemző, hiszen az iskolaorvosi státuszon kívül a 

gyermekorvosi körzetben és a fogorvosi alapellátásban sem tudják betölteni az üres 

álláshelyeket. Megkérdezi, hogy a gyermeklétszám csökkenése miatt nem lenne-e célszerű 

átgondolni az ellátandó körzetek újbóli kialakítását, és a feladatellátás megosztását. 

 

Dr. Burcsi Elemér orvos igazgató 

Elmondja, a körzetek meghatározása a Képviselőtestület feladata, ami hosszú és gondos 

előkészítést igényel. A betöltetetlen álláshelyek fenntartása valóban sok pénzbe kerül. 

Hozzáteszi, dr. Lőrincz Matild doktornő területi ellátás nélkül folytatja a gyermekorvosi 

tevékenységét, így 6 körzetben látják el a gyermekeket. Megjegyzi, az üres körzetben 

körülbelül 100 fő lehet. Megfontolandónak tartja a főigazgató által felvetetteket. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Véleménye szerint mindenképpen felül kell vizsgálni az üres gyermekorvosi körzet 

fenntartását, hiszen ilyen kevés kártyaszámú körzetre nem szívesen pályáznak. Új körzet 

kialakítását – az orvosok megfelelő létszámára tekintettel – szükségtelennek tartja. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Az előterjesztésben szerepel, hogy lakossági panaszok esetén a betegjogi képviselő, a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Pápai Kistérségi 

Népegészségügyi Intézete vagy az Egészségügyi Alapellátási Intézet jár el. Érdeklődik a 

panaszok számáról és azok jellegéről. 

 

Dr. Burcsi Elemér orvos igazgató 

Elmondja, a panaszok kivizsgálásakor sokat segít a telefonhívások rögzítésének bevezetése, 

amelynek segítéségével könnyen tisztázhatók a körülmények. Hozzáteszi, a panaszokat 

általában az Egészségügyi Alapellátási Intézet keretein belül orvosolják, de nem jellemző a 

panasztétel.  

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Hozzászólásában elmondja, a kórház főigazgatójaként jó a kapcsolata az intézményvezetővel, 

együttműködnek a betegellátás, a finanszírozás és a munkakörülmények tekintetében. Az 

elmúlt években minden fórumot kihasználtak a betegellátás jobbá tétele érdekében, bízik 

abban, hogy ez a későbbiek folyamán is így lesz. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az orvoshiány miatti nehézségeket országos szinten kellene kezelni. Fontosnak 

tartja megemlíteni, az elmúlt években több beruházást is megvalósítottak a háziorvosi, 

védőnői körzetekben, amelynek köszönhetően a munkakörülmények, a betegellátás feltételei 

javultak. Természetesen vannak még hiányosságok a bérelt helyiségben működő háziorvosi 

szolgálattal kapcsolatban, azonban forráshiány miatt nem tervezik új rendelő építését. 

Megköszöni az intézményvezetőnek és kollegáinak a munkáját és a beszámoló elkészítését. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az Egészségügyi Alapellátási 

Intézet tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

198/2011. (XI.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 120/2011. 

(V.30.) határozat, a 149/2011. (VII.7.) határozat, valamint a 174, 

179, 182, 184, 185, 186/2011. (IX.29.) határozatok végre-

hajtására adott jelentéseket elfogadja. 

 

 

 

13. Vegyes ügyek 

 

 

a)  Alapító okiratok módosítása (Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Munkácsy Mihály Általános Iskola, Tarczy 

Lajos Általános Iskola, Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, 

Weöres Sándor Általános Iskola, Városi Óvodák) 

 

 

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 az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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199/2011. (XI.24.) határozat 

I. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Erkel 

Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítását, 

valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 1. és 2. 

számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Munkácsy Mihály Általános Iskola  alapító okiratának 

módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az 

előterjesztés 3. és 4. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tarczy 

Lajos Általános Iskola 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. 

 

5. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Weöres Sándor Általános Iskola  alapító okiratának 

módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az 

előterjesztés 9. és 10. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

6. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Városi 

Óvodák  alapító okiratának módosítását, valamint annak 

egységes szerkezetét az előterjesztés 11. és 12. számú 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a közzétételt követő napon lép 

hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az okiratok 

aláírására. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

      Dr. Nagy Krisztina aljegyző 
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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. december 10. 

      jóváhagyásra:   2011. december 31. 

Felelős:    Intézményvezetők 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és   

Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

III. 

A Képviselőtestület utasítja az érintett intézmények vezetőit, 

hogy a módosított alapító okirat alapján a Helyi Óvodai 

Nevelési Program és Pedagógiai Programok szükséges 

módosításait végezzék el és az egységes szerkezetű Programokat 

terjesszék Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás 

Bizottsága elé jóváhagyásra.  

 

 

Határidő:  benyújtásra:  2011. december 10. 

     jóváhagyásra:  2011. december 31. 

Felelős:    Intézményvezetők 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás 

Bizottsága elnöke 

 

b) Dabrony Község Önkormányzata által kezdeményezett, a Gróf Esterházy Kórház 

és Rendelőintézeti Szakrendelő ellátási területét érintő módosítással egyetértés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

200/2011. (XI.24.) határozat 

1.  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a 

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 

fenntartója, Dabrony Község Önkormányzata által 

kezdeményezett – a község lakosságának járó- és 

fekvőbeteg ellátására vonatkozó – a pápai kórház ellátási 

területét érintő módosítással egyetért. 
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A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a 

döntésről az érintetteket értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  

2.   A Képviselőtestület utasítja a kórház főigazgatóját, hogy a 

működési engedély módosítása, valamint a finanszírozási 

szerződés megkötése érdekében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

 

c) Pápai-Tapolcafői Evangélikus Leányegyházközséggel Pápa, Park u. 7. sz. alatti 

ingatlanra vonatkozóan megállapodás kötése 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

201/2011. (XI.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a pápai 9484 hrsz.-ú, Pápa, 

Park u. 7. sz. alatti ingatlanra vonatkozóan a Pápa-Tapolcafői 

Evangélikus Leányegyházközséggel az ingatlant terhelő 

elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való 

törlését követően az előterjesztésben foglaltak szerint 

megállapodást kössön.  

 

Határidő: folyamatos  

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Hozzáteszi, az előterjesztést a Tapolcafői Városrész Önkormányzata ülésén ismertették. 

 

 

d)  Dr. Tatár Tamás részére önkormányzati bérlakás bérbeadása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 



 23 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

202/2011. (XI.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az 

önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és 

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

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

Dr. Tatár Tamás részére határozott időre, 2016. november 30-ig 

a Pápa, Juhar u. 1/A. I. emelet 7. szám alatti önkormányzati 

bérlakás bérbeadáshoz hozzájárul. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

     Polgár Jenő közig.oszt.vez. 

 

 

 

e) Pápa, Séllyei u. 5. szám alatti lakóépület értékesítésre kijelölése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

203/2011. (XI.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének 49/1993. (XII.23.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és 

helyiségek bérletéről és elidegenítéséről (továbbiakban: R.) 36. 

§-ában biztosított jogkörében eljárva a Pápa, Séllyei u. 5. alatti 

lakóépületet (pápai 2906. hrsz.), 18.073.000,- Ft forgalmi 

értéken a R. 42., 45. §-aiban meghatározottak szerint történő 

értékesítésre kijelöli. 
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Utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyző 

  Polgár Jenő közig.oszt.vez. 

  Menyhárt László gazd.oszt.vez. 

 

f) Schwetzingeni karácsonyi vásárra utazó delegációban résztvevő felkérése és 

kijelölése 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a Képviselőtestület bármely tagja számára biztosítják a részvételi lehetőséget. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

204/2011. (XI.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a schwetzingeni karácsonyi 

vásárra Pápa város képviseletében utazó delegációban 

résztvevőket felkérje és kijelölje. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

 

g) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában 

Pados Andrea Mercédesz részvétele 

 

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 az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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205/2011. (XI.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja 

Pados Andrea Mercédesz pápai lakos, a Tarczy Lajos Általános 

Iskola 8. osztályos tanulójának a 2012/2013. tanévtől a 

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programjában Pápa város képviseletében történő részvételét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

 

h) Mozgó Szakorvosi Szolgálat keretén belül gyermekgyógyászati ellátás 

szüneteltetése 

 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Elmondja, tegnap jutott tudomásukra, hogy a mozgó gyermekgyógyászati ellátás 

szüneteltetéséhez feltétlenül szükséges a fenntartó hozzájárulása. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 
 

206/2011. (XI.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő a Mozgó Szakorvosi Szolgálat keretén belül a 

1903S 0502 kódszámú gyermekgyógyászati ellátást 2011. 

december 1. napjától 2012. május 31. napjáig szüneteltesse. 

 

Utasítja a főigazgatót, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Dr. Vörös Ibolya főigazgató 
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14. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjáról 

szóló 40/1995. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

      Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Lukács Endre, a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

vezérigazgatója. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági Bizottság, a Borsosgyőri Városrész 

Önkormányzata,  valamint a Tapolcafői Városrész Önkormányzata egyhangúlag elfogadásra, 

az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete a rendelet-tervezetben 

foglalt díjtételek emelését elfogadja. 

Elmondja, a rendelet-tervezetben adminisztrációs hiba miatt elírás történt, az 1. melléklet a 3./ 

pontjában „A fogyasztó vezetékén a saját hibájából történő vízelfolyás díja 115,50 Ft/m
3
” 

szövegrész „A fogyasztó vezetékén a saját hibájából történő vízelfolyás díja 116,50 Ft/m
3
” 

szövegrészre módosul. Az elírást a bizottsági üléseken ismertették. 

 

Elmondja, amennyiben olyan kérdés merül fel, amely érinti a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

gazdasági helyzetét, zárt ülést rendel el. A rendelet-tervezetben a lakossági vízdíjak 3,6 %-os 

emeléséről van szó. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Többször felmerült a mérőberendezések digitálisra történő lecserélése, amellyel nagyobb 

távolságból is leolvashatnák a fogyasztást. Megkérdezi, hol tart ez a folyamat, és mikorra 

várható a teljes átállás. 

 

Dr. Lukács Endre vezérigazgató 

Elmondja, öt évvel ezelőtt kezdték felszerelni az új típusú mérőket, amely megkönnyíti a 

leolvasást. A gyakorlati tapasztalatok szerint ez leginkább ott vált be, ahol havonta kell a 

fogyasztást leolvasniuk.  A lakossági fogyasztók nagyobb részénél évente egyszer történik 

leolvasás, akkor azonban megvizsgálják a mérőóra körüli körülményeket is. Megjegyzi, 

előfordult, hogy a mérőóra helyén egy csődarabot találtak, továbbá a nagyobb mennyiségű 

vízelfolyást is így tudják csak kiszűrni. Amennyiben októberben nem jutnak be minden 

háztartásba, a téli hónapokban mindenképpen pótolják a leolvasást.  

Elmondja, a távolról is leolvasható mérők helyett inkább korszerűbb mérőket helyeznek el. A 

tömbházakban az egyéni órákon kívül található mellékmérők nem a Pápai Víz- és Csatornamű 

Zrt. tulajdonát képezik. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 
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35/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ivóvíz- és 

szennyvízszolgáltatás díjáról szóló 40/1995. (XI.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú 

önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 09,40 órakor szünetet rendelt el, majd 10,05 órakor 

folytatódik a napirendi pontok megtárgyalása. 

 

 

13. Vegyes ügyek 

 

i) Szabó D. utcai hulladékkezelő telep bővítése, fejlesztése 

 

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

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Megkérdezi, milyen mértékben érinti a 0993/13 hrsz-on elhelyezkedő ingatlanokat a 

területbővítés. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az átalakítás kizárólag az önkormányzat tulajdonában lévő területeket érinti. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

207/2011. (XI.24.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szabó D. 

utcai hulladékkezelő telep bővítésével, fejlesztésével egyetért, az 

ehhez szükséges településszerkezeti terv és helyi építési 

szabályzat módosításhoz hozzájárul. 

 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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j) Pápa Városi Televízió élő közvetítésével kapcsolatos tájékoztató 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Varga András intézményvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi, mi alapján készült az előterjesztésben található felmérés, illetve tervezik-e 

felmérni a közeljövőben azt, hogy a lakosság a Képviselőtestület üléseit élőben, felvételről, 

vagy interneten szeretné megtekinteni. 

Megkérdezi az intézményvezetőtől, a megyében hol közvetítik élőben vagy felvételről a 

testületi üléseket. 

Nem ért egyet az előterjesztés azon kijelentésével, amely szerint a nézők nem sok mindent 

értenének az üléseken elhangzottakból. Megkérdezi az intézményvezetőtől, miből jutott erre a 

következtetésre. 

További kérdése, mennyibe kerülne az élő közvetítéshez szükséges robotkamerás rendszer 

beszerzése, és jelenleg milyen típusú kamerákkal dolgoznak városi televízió munkatársai. 

 

Varga András intézményvezető 

A felmérést a Helyi Televíziók Országos Egyesülete egy megyei jogú városban, egy közepes 

nagyságú város és egy kisvárosban készítette. Az Egyesület 70 tagja közül választották ki 

Pápa városát, mint kisvárost. A 20-26 oldalas felmérésben arra is rákérdeztek, honnan 

informálódnak az állampolgárok. A három különböző nagyságú város eredményeiből készült 

az anyagban található összefoglaló táblázat, amely átfogó képet nyújt az országban található 

városi televíziók nézettségéről. Megjegyzi, egy ilyen felmérés költsége milliós nagyságrendű. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, hogy a táblázat kimondottan a Pápa Városi Televízió nézettségi adatait, vagy az 

országban található városi televíziók összesített adatait tartalmazza. 

 

Varga András intézményvezető 

Elmondja, a felmérés az országban lévő városi televíziók nézettségét foglalja össze. 

Véleménye szerint - mivel az egyik felmérés konkrétan Pápa városában készült - a táblázat 

átfogó képet mutat az emberek televíziós szokásairól. A magas költségek miatt nem terveznek 

újabb felmérést, az általuk korábban végzett felmérésekből már kiderült, hogy a Pápán élő 

emberek leginkább a városi televízióból tájékozódnak a városban történtekről. Megjegyzi, a 

televízió szlogenje is ezen a felmérésen alapul, miszerint „tőlünk tudhat meg az ember a 

legtöbbet a városról”. A vállalkozók számára közvetített üzenet szerint a „város is tőlünk 

tudhat meg róluk a legtöbbet”.  

A kijelentést, miszerint a nézők nem sok mindent értetnének az ülésen elhangzottakból, arra 

alapozza, hogy a nézők nem látják az előterjesztéseket, így azokat nem ismerik meg a 

sorszámaik szerint. Hozzáfűzi, a napirendek tárgyalása alatt sokszor nem hangzanak el az 

előterjesztés megértéshez szükséges információk. Véleménye szerint a lakosság nem jutna 

több információhoz az élő közvetítés által. Megjegyzi, a parlamenti közvetítések esetében sem 

mindig hallhatják a nézők a hozzászólások teljes hosszát. 
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Elmondja, a többkamerás közvetítés egyik módja a robot-kamerarendszer elhelyezése. A 

rendszert néhány ember működtetné, amely rögzítésre és közvetítésre is képes. A 

közelmúltban az egyik ilyen rendszerrel foglalkozó cég vezetője tájékoztatta a Polgármesteri 

Kabinet vezetőjét a beruházás költségéről, amely 13 millió Ft-nál kezdődne. A városi 

televízió és az önkormányzat épülete közötti összeköttetés kialakítása további 3 millió Ft-ba 

kerülne. Véleménye szerint a rendszer kiépítése nagy kiadással járna, viszont általában 

havonta csak egyszer használnák. 

Elmondja, Veszprémben - Pápához hasonlóan - összefoglalót sugároznak a testületi ülésekről, 

a győri Revita Televízióban pedig egyáltalán nem sugározzák a testületi ülésen 

elhangzottakat. Megjegyzi, azok a televíziók közvetítik a testületi ülések teljes időtartamát, 

ahol ez kitölti a heti műsoridő kétharmadát, továbbá nincsen saját készítésű műsoruk, és nem 

sugároznak híradókat, összefoglalókat. 

A Pápa Városi Televízió műsorában 6 órától 18 óráig a képújságot közvetítik, majd ezt követi 

22 óráig a heti műsorok ismétlése. A műsorstruktúrát órára lebontva kell meghatározniuk a 

Nemzeti Hírközlési Hatóságnak, így a testületi ülések élő közvetítése esetén előre meg kellene 

határozniuk az adás sugárzásának kezdő és befejező időpontját is.  

A felvételről történő sugárzáshoz a kötött műsorprogramjaik miatt az éjjeli órákban találnának 

szabad műsorsávot. Az elmúlt 18 évben a berendezés beszerzésének magas költségei, a 

műsoridőbe való elhelyezés nehézségei és különböző tárgyi feltételek szükségessége miatt 

nem erőltették az élő közvetítést, azonban annak szükségességéről természetesen a 

Képviselőtestület dönt. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

A tájékoztatóban szerepel, hogy a technikai és célszerűségi szempontokon túl azt is 

figyelembe kellene venni, hogy az élő közvetítés bevezetése a műsorszolgáltatási 

szerződésben rögzítetteket is érintené. Megkérdezi, változtatna-e ezen a városi televízió 

analóg vonalon sugárzó működéséről a kábelen történő sugárzásra való átállás, és ez mennyire 

lenne célszerű. 

 

Varga András intézményvezető 

Elmondja, a Városi Televízió 2013. december 31-ig földfelszíni analóg rendszerben sugároz, 

ezt követően az európai uniós előírások miatt kötelező lesz átállni a földfelszíni digitális 

sugárzásra, ami körülbelül 15 millió Ft-os kiadást jelent. Ezt át kell gondolni, mivel maga a 

fenntartás is sokba kerül. A digitális frekvencián 4-6 másik csatorna is működhet, amit 

multiplex szolgáltatóként az önkormányzatnak, vagy az intézménynek kell üzemeltetnie.  

A műsorprogramtól való eltérés kizárólag előzetes bejelentés alapján lehetséges.  

A digitális sugárzásra történő átállás esetén a műsorokat kizárólag a Kábelszatnet 2002 Kft. 

előfizetői követhetnék, és ebben az esetben is fennállnának az élő közvetítéshez szükséges 

költségek.  A jelenlegi sugárzási körülmények lehetővé teszik azt, hogy a falvakban egyéni, 

vagy megosztott közösségi antennával fogják a Pápa Városi Televízió adását.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi az intézményvezetőtől, körülbelül mennyien nézhetik a városi televízió adásait 

egyéni antennával.  

Megjegyzi, a pápai kábelszolgáltató több Pápa környéki - Ganna, Döbrönte, Kup, Tapolcafő -

településről is kiszorult. Kérdése, milyen feltételekkel illesztenék be az egyéb szolgáltatók a 

csatornáik közé a Pápa Városi Televízió műsorát. 
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Varga András intézményvezető 

Elmondja, a pápai kábelszolgáltatónak kötelező ingyen betenni a közműsor-szolgáltatókat a 

csomagjába, az új jogszabályok értelmében ez a földfelszínen sugározó szolgáltatóknak is 

kötelező. A probléma, hogy a Pápa Város Televízió jelenleg - a jogszabályok értelmében - 

egy kereskedelmi televíziónak minősül, az átminősítéshez sok minden szükséges, de nem 

tartja elképzelhetetlennek. Megjegyzi, fedezet esetén több fejlesztést is megvalósítanának, 

köztük például a 16:9 képarányú sugárzásra való átállást. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, mekkora az esélye annak, hogy a városi televízió bekerüljön a Digi Tv 

csomagjaiba, tekintettel arra, hogy a környező településeken ez a legkeresettebb szolgáltató.  

 

Varga András intézményvezető 

Elmondja, jelenleg a helyi digitális szolgáltató csomagjába kerülhetnének be a közműsor-

szolgáltatóra történő átállás esetén. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy az említett szolgáltatónak milyenek a lefedettségi mutatói. 

 

Varga András intézményvezető 

Elmondja, a helyi digitális szolgáltató a falvakban is tud sugározni, de azt nem tudja, hogy a 

városban mennyien veszik igénybe a szolgáltatásait. Korábban a céggel folytatott tárgyalások 

során felmerült annak lehetősége, hogy reklám ellenében betennék a városi televízió adását a 

csomagjaikba, azonban a tárgyalások sajnos nem vezettek eredményre. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Úgy gondolja, a Képviselőtestület 2013. december 31-ig több, a városi televízióval 

kapcsolatos előterjesztést is tárgyalni fog. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Hozzászólását felolvasva elmondja, Tapolca város honlapján felhívják a lakosság figyelmét 

arra, hogy a hónap aktuális keddi napján 18-22 óra között közvetítik a Képviselőtestület 

ülését, amelyet a bizottsági ülésekről készült összefoglalókkal egészítenek ki. Igaz, hogy nem 

élőben közvetítenek, de a testületi ülés teljes hosszát sugározzák, vágatlan formában. A 

bizottsági ülésekről készített összefoglaló már csak hab a tortán. 

Megjegyzi, Veszprémben valóban nem közvetítik a testületi üléseket, azonban az interneten 

az ülések hanganyaga teljes egészében visszahallgatható. 

Hozzáteszi, Tapolcához hasonlóan a Tatai Városi Televízió honlapján is szerepel az élő 

közvetítésre való felhívás, továbbá ott is beszámolnak a bizottságok munkáiról. 

Az egyik internetes keresőoldal több találatot is kiadott a „testületi ülés közvetítése” 

kulcsszavakra, például Perkáta, Soroksár, Keszthely, Visegrád, Abony, Érd, Pázmánd, 

Biatorbágy városát. 

Véleménye szerint a választópolgárok szívesen tájékozódnának a testület munkájáról, ami a 

felmérésből is kiderül, hiszen a hírműsorok összefoglalóiban is szerepel a testületi ülések 

közvetítése. Szerinte jogos igény, hogy szeretnének jobban belelátni a döntéshozatal 

folyamatába. 

Az igaz, hogy a testületi ülés nyilvános, azonban fizikailag nem tudnának leültetni például 

100 érdeklődőt, továbbá az is gondot okoz, hogy az emberek a testületi ülés időpontjában 

vélhetően dolgoznak. 
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Varga András intézményvezető 

Megjegyzi, amennyiben az emberek nagy része dolgozik a testületi ülések alatt, úgy az élő 

közvetítést nem tudnák megnézni. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Ez valóban így van, azonban ő nem az élő, hanem a felvételről való közvetítés mellett foglal 

állást. Mindemellett az interneten történő hozzáférést is jó ötletnek tartja. 

Elmondja, az interneten a Microcam robotkamerás rendszer kiépítésére talált egy  4 millió Ft-

os ajánlatot, szemben az intézményvezető által említett 13 millió Ft-os ajánlattal. 

 

Varga András intézményvezető 

Megkérdezi, mit tartalmazott az ajánlat. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Az ajánlat leírása szerint költséget takaríthatnának meg az önkormányzatok az egyszeri, 4 

millió Ft-os beruházással. Az ajánlatban az is szerepelt, hogy milyen közvetítést tesz lehetővé 

a rendszer. Tisztában van azzal, jelentős különbségek vannak a kamerák között, de az 

ajánlatban szereplő kamerával közvetítenek Sajószentpéteren, Pécsen, Budapest XV. 

kerületében. 

Úgy gondolja, a képviselőknek nyíltan kell vállalniuk a hozzászólásaikat, és vállalniuk kell a 

felelősséget az általuk elmondottakért, még ha az rontana is a népszerűségükön. 

Véleménye szerint a Képviselőtestület munkájának átláthatósága nyilvános érdek, amelyben 

politikai hovatartozás nélkül egyet kell, hogy értsenek a képviselők. Elfogadja, hogy a 

beruházás költséges, de végig kellene gondolni a lehetőségeket. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Önkormányzati képviselőként mindig vállalta a testület ülésén, a lakossági fórumokon és az 

utcán elmondottakat. A testületi ülés nyilvános, azonban nem volt még arra példa, hogy a 

sajtó képviselőin és az intézményvezetőkön kívül nagy számban vettek volna részt az 

érdeklődők, holott mindig felhívja a választókerületében is a figyelmet a testületi ülések 

időpontjára. Megjegyzi, még a 4 millió Ft-os kiadást is sokallja jelen gazdasági helyzetben. 

Természetesen nem zárkózik el a témától, de vannak hangsúlyosabb dolgok is, amire költeni 

lehet.  

 

Bocskay László képviselő 

Érdeklődik, hogy Szirbek Rita képviselő mely időpontban javasolja a testületi ülések 

közvetítését akár élő adásban, akár felvételről. Megjegyzi, az állampolgárok azért nézik 

leginkább a városi televízió hírműsorait, mert azok pár percben foglalják össze az elmúlt 

napok történéseit. Hozzáteszi, sajnálatos módon a kereskedelmi televíziók csatornáit sokkal 

többen választják az ott sugárzott műsorok miatt. 

Kíváncsi arra, hány ember nézi meg a parlamenti ülésekről történő közvetítéseket élő 

adásban.  

A testületi üléseken való részvételhez hozzáteszi, a közmeghallgatásra sem szoktak eljönni az 

állampolgárok. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Az előterjesztésben található felmérésből kiderül, hogy az önkormányzati üléseket a lakosság 

8,5 %-a nézi. Szerinte ez reális adat, megjegyzi, a családjában sem mindig örülnek annak, 

hogy politikai jellegű műsorokat néz. Célszerűnek tartaná mindenekelőtt felmérni, hogy a 

város lakosai közül hányan néznék meg a testületi üléseket teljes egészében. Megjegyzi, az 

összefoglalókból is ki szokott derülni a különböző politikai oldalon ülők véleménye. A 
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testületi üléseket éjjel kizárólag azok az emberek tudnák megnézni, akik reggel nem mennek 

dolgozni. Hozzáteszi, igaz, hogy az élő közvetítéshez szükséges rendszer összköltsége 

megközelítené a 15 millió Ft-ot, azonban akkor azt nemcsak havonta egyszer lehetne 

használni, hanem más műsorokat is lehetne élőben közvetíteni. 

Elmondja, hasznosnak tartaná egy élő közvetítésre alkalmas, mobilizálható rendszer 

beszerzését, azonban ez jelenleg pénzügyi akadályokba ütközik. 

Megkérdezi az intézményvezetőtől, hogyan viszonyulna a lakosság ahhoz, ha a jelenlegi 

műsorstruktúra helyett adott időpontokban a testületi üléseket közvetítenék. Egyetért Venczel 

Csaba képviselővel, hogy egy politikusnak minden körülmények között vállalnia kell a 

véleményét, azonban nem biztos, hogy a nézők ezt szeretnék figyelni órákon keresztül. 

 

Grőber Attila  képviselő 

Elmondja, a Pápa Városi Televízió mindent megtesz annak érdekében, hogy a különböző 

politikai irányokat, civil szervezeteket, közösségeket bemutassa. Azon sem érdemes 

vitatkozni, hogy ki a felelős azért, hogy milyen típusú műsorokat néznek a családban. 

Hozzáteszi, szeretné, ha a közmeghallgatásokon többen vennének részt, hiszen például 

személy szerint a napirendhez fűződő vitából is sok információhoz jutott. 

Az előterjesztés olvasásakor a „jó király eszméje” jutott eszébe, miszerint is a jóságos 

uralkodó – jelen esetben az intézményvezető - mindazon kihívásoktól megmenti a népét, 

amelyek előtt állnak. Az intézményvezető megkímélné a nézőket attól a szellemi kihívástól, 

hogy „mit is takar az éppen megszavaztatott 6. napirendi pont”. Véleménye  szerint a nézőkre 

kellene bízni, mit értenek meg és mit nem. Hangsúlyozza, a képviselőket attól sem kell óvni, 

hogy egy-egy kevésbé sikerült megnyilvánulásuk rontana a népszerűségükön, hiszen aki 

politikai pályát választ, annak vállalnia kell a felelősséget a véleményéért. 

Egyetért a felvetésekkel, miszerint át kellene állni az analóg sugárzásról a digitális sugárzásra 

és be kellene illeszteni a városban lévő szolgáltatók csatornái közé a Pápa Városi Televíziót.  

Praktikusnak tartaná  - az anyagi költségek ellenére - a testületi ülések hanganyagainak  

letölthetőségét, vagy felvételről történő sugárzását. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

A tájékoztatóból úgy tűnik, hogy a testületi ülések élő adásban vagy felvételről történő 

közvetítése, annak műsorstruktúrába való beillesztése nehézségeket okoz, és az erre 

vonatkozó szándékot sem látja. 

Javasolja, hogy az intézményvezető által részletgazdag és színvonalasnak nevezett 

összefoglalókban kicsit kiegyensúlyozottabban, tárgyilagosabban, hosszabban mutassák be az 

egyes politikai oldalak képviselőinek – vitát generáló, fontosabb kérdésekben elhangzó -

véleményét. Ez valószínűleg hasznosabb lehetne egy többórás közvetítésnél és átmeneti 

megoldást is jelenthetne. Megjegyzi, tapasztalatai szerint az összefoglalók elfogulatlanok, de 

nem azonos arányban jelenik meg a különböző politikai oldalak véleménye. Pontosan ebből 

kifolyólag működött régebben a városi televíziót felügyelő bizottság, amelyet célszerű lenne 

most is létrehozni. A Pápa Városi Televízió munkáját, műsorait jónak értékeli, kizárólag a 

politikai szándékok nem mindig jelennek meg elfogulatlanul. 

Tapasztalatai szerint a parlamenti közvetítéseket sem szívesen nézik az emberek a politikából 

történő kiábrándulásuk miatt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a cenzúra minden formáját elutasítja, és a szerkesztő felett működő felügyeletet is 

cenzúrának tekinti. A médiatörvény közelébe sem jutott ennek a fajta megközelítésnek, így 

nem gondolja, hogy azt kellene hallgatni, hogy ma Magyarországon milyen sajtóviszonyok 

vannak, és hogy nemcsak a központi, hanem a helyi sajtót is korlátozzák szabad 

működésében.  
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Szirbek Rita képviselő 

Egyetért Pingiczer Sándor képviselővel, miszerint az összefoglalók legyenek hosszabbak, és 

azokat a hírműsorokhoz hasonlóan vissza lehessen nézni az interneten.  

A testületi ülésekről való közvetítés időpontjának kiválasztását rábízza a szerkesztőkre, ezt 

nem kívánja felülbírálni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, alternatívaként számba kellene venni a közvetítések internetes megjelenítési 

lehetőségeit. Megjegyzi, a testületi üléseket bárki közvetíthetné az interneten, ezt nem tiltják a 

jogszabályok. Itt a közvetítés szó alatt nem a szerkesztett, kommentárokkal és egyéb 

technikával ellátott közvetítést érti. 

Azt nem tekinti cenzúrának, hogy a városi televízió mikor tudja leadni a testületi ülésen 

készült felvételeket, azonban a hajnali órákban történő sugárzás az „okos kislány királynak 

adott ajándékához” hasonlít, azaz ad is, meg nem is. Ebben az időpontban az éjjeliőrökön 

kívül senki nem tudná megnézni a közvetítést. 

 

Varga András intézményvezető 

Elmondja, valóban hatalmas a különbség a levetített, valamint a megszerkesztett közvetítés 

között. Az általa említett költségvetésben három kamera segítségével készítenének minőségi 

felvételt, Szirbek Rita képviselő asszony által említett 4 millió Ft-os rendszerben kizárólag 

egy kamera működne. Jelenleg egy kamera segítségével közvetítik az üléseket, az így készült 

kép- és hanganyag minősége azonban nem alkalmas az élő közvetítésre. Megjegyzi, a 

Tapolcai Városi Televízió egy kamerával való közvetítéseit nem tartja minőséginek, 

igényesnek, ezért ez nem lehet cél a Pápa Városi Televízió számára. 

Javasolja, hogy nézzenek meg a képviselők egy négy órás testületi ülést teljes egészében 

felvételről, így el tudják dönteni, van-e értelme a testületi ülések teljes egészében történő 

közvetítésének. Megjegyzi, a lakosság közül 100 ember sem nézné végig az üléseket sem 

élőben, sem felvételről. 

Elmondja, a munkatársai által készített vágóképek nagy részét - a háttérben lévők sokszor oda 

nem illő viselkedése miatt – nem tudják levetíteni. Ezek miatt írta a tájékoztatóban, hogy 

aggódik a képviselők népszerűségéért, nem az általuk elmondottak miatt. 

Örül annak, hogy az összefoglalók mindkét pártnak tetszenek, azonban azt természetesnek 

tartja, hogy arról a pártról, amelyiknek több képviselője van az adott testületben, többet 

közvetítenek, ehhez tartották magukat az elmúlt 18 év alatt. 

Mindezek mellett a testületi ülés után általában mindegyik párt tart sajtótájékoztatót, amiről 

szintén beszámolnak, így nem tartja igazságosnak azt a kijelentést, hogy valamelyik párt 

véleménye nem hangzik el. 

A www.onkormanyzat.tv internetes portálra kizárólag az önkormányzatok tölthetnek fel 

adatokat- havonta körülbelül 50.000 Ft-ért -, ott nem lehet megrendelő egy városi televízió. 

Véleménye szerint, amennyiben értelmét látják a testületi ülések közvetítésének, el kell 

dönteni azt is, hogy mennyit szán erre az önkormányzat. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Nem kaptak arra választ, hogy a városi televízió honlapján elhelyezhetnék-e az 

összefoglalókat. 

 

 

 

 

 

http://www.onkormanyzat.tv/
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Varga András intézményvezető 

Elmondja, saját költségből a híradót tudják elhelyezni egy hétre visszamenőleg. 

Megvizsgálták a híradónak a www.youtube.com oldalra való felkerülését. Hozzáteszi, egy 10 

perces anyag feltöltése közel egy órát vesz igénybe, egy hosszabb anyag feltöltéséhez 

nagyobb tárhely szükséges.  

További szempont, hogy a testületi ülések ideje alatt a városi televízió stábja további 

helyszíneken is forgat, tehát a technikai és anyagi lehetőségek mellett a személyi lehetőségeik 

is korlátozottak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkéri az intézményvezetőt, készítsen egy tervezetet és költségvetést a testületi ülés és a 

magazin műsorok interneten való megtekintésének lehetőségeiről, archívum kialakításával 

együtt. Hozzáfűzi, példaértékűnek tartja, hogy a Jókai Mór Városi Könyvtár honlapján a helyi 

újságok 1874-ig megtalálhatóak. 

 

Varga András intézményvezető 

Elmondja, a könyvtárral együtt adtak be egy archiválással kapcsolatos pályázatot, sajnos 

sikertelenül. Elmondja, az elmúlt 18 évben több ezer órányi archívumuk keletkezett, amelyet 

szívesen feltöltenének merevlemezre, és így elérhetnék az érdeklődők. Ez a munka akár 

évekig is eltartana, és több millió Ft-ba kerülne.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztéssel kapcsolatban szeretné tisztázni, hogy a napirend tárgyalása során 

kibontakozott vita nem a testület üléseinek nyilvánosságáról, hanem annak televíziós 

közvetítéséről szólt. Megemlíti, a Borsosgyőri Városrész Önkormányzata elmúlt ülésén 

körülbelül 30 érdekelődő jelent meg a meghívott vendégeken túl, Tapolcafőn sajnos ennél 

kevesebben. Reméli, hogy az érdeklődők száma nőni fog a jövőben. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul vette a Pápa Városi Televízió élő 

közvetítésével kapcsolatos tájékoztatót. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

pontja alapján a 173. sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül zárt ülést rendel el. 

 

 

A Képviselőtestület 11,10 órakor zárt ülésen, majd 11, 15 órakor nyílt ülésen folytatja 

munkáját. 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntését.  

 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 11, 20 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

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

 polgármester jegyző 


