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

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

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, 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

Szekeresné Markolt Zita adócsoport vezetője, 

  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. 

  

 

Szirbek Rita képviselő távolmaradását bejelentette. 
 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Pápa Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság épületének megtekintése után köszönti a 

megjelenteket a Tűzoltóság épületében. 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 184. és 188. sorszámú előterjesztéseket vegye le napirendjéről a testület. 

 

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

következő határozatot hozta: 
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210/2011. (XII.22.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. 

december 22-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. Beszámoló Pápa Város Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltóságának 1995 és 2011 közötti, városi önkormányzati 

intézményként végzett tevékenységéről 

Előadó:  Csillag István tű. őrnagy, megbízott parancsnok 

 

2. Beszámoló a Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 

Közalapítvány tevékenységéről 

Előadó: Takács Pál kuratóriumi elnök 

 

3. Személyi ügy 

Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont vezetőjével 

kapcsolatos döntés 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

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 Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzatának 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

           Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a helyi iparűzési 

adóról szóló 33/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az idegenforgalmi 

adóról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az építményadóról 

szóló 28/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
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9. 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 szociális és egészségügyi 

osztályvezető 

 

10. 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 

       

11. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a menetrend szerinti 

helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 16/2004. (IV.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

          Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

12. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a temetőkről és a 

temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

13. 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 

 

14. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 

tevékenységéről 

Előadó: Czaun János elnök 

 

15. I. Tájékoztató a környezet állapotáról 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

II. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási ellenőrzésekről 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
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16. Beszámoló a Belváros funkcióbővítő rehabilitációja c. 

pályázat állásáról 

Előadó: Dr. Lukács Endre ügyvezető 

      

17. Beszámoló Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért 

Közalapítvány tevékenységéről 

Előadó: Dr. Winkler Gábor kuratóriumi elnök 

 

18. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény 

tevékenységéről 

Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

19. Beszámoló a 2011. évi közfoglalkoztatásról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

20. Beszámoló a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás II. 

félévben végzett tevékenységéről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

21. Vegyes ügyek 

 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

1. Beszámoló Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának 1995 és 

2011 közötti, városi önkormányzati intézményként végzett tevékenységéről 

Előadó: Csillag István tű. őrnagy, megbízott parancsnok 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Csillag István mb. tűzoltóparancsnok. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Csillag István mb. tűzoltóparancsok 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, Pápa város tűzvédelme 140 éves múltra tekint 

vissza, az első pápai tűzoltó testület 1871-ben szerveződött meg. A XX. század közepétől 

állami tűzoltóság látta el a város tűzvédelmi feladatait, majd 1995. július 1-jétől a tűzoltóság a 

város intézményeként működött tovább. Az önálló gazdálkodásból adódóan, valamint a város 

támogatásának köszönhetően több fejlesztést is megvalósítottak a szerállomány és az épület 

tekintetében. Pápa Város Önkormányzata az elmúlt 16 év alatt 60 millió Ft önrészt biztosított 

pályázatok megvalósításához, amelynek köszönhetően megfelelő technikával rendelkeznek. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása 

állami feladat, így 2012. január 1-jétől létrejönnek az állami tűzoltóságok. Az önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlanok, ingóságok állami tulajdonba kerülnek. Fenti intézkedések célja 

az állampolgárok élet-és vagyonbiztonságának magasabb szintre emelése, amely egységes 

rendvédelmi szervezet keretein belül fog működni.  
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Jelenleg folynak a szervezeti átalakítások, a teljes vagyonleltár, a személyzeti döntések 

előkészítése annak érdekében, hogy 2012. első negyedévének végére felállhasson az új 

szervezet.  

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságok alatt működnek majd a megyei 

igazgatóságok, illetve a helyi katasztrófavédelmi kirendeltségek, amelynek az egyik 

szervezete lesz a Hivatásos Állami Tűzoltóság. A hivatásos állami tűzoltóságok a tűzoltási, 

műszaki mentési feladatokon túl polgári védelmi és iparbiztonsági feladatokat látnak majd el. 

A hatósági munka elkerül a szervezettől, azokat a katasztrófavédelmi kirendeltségek fogják 

végezni.  

 

Grőber Attila képviselő 

Hozzászólásában elmondja, véleménye szerint a tűzoltók munkája szellemileg és fizikailag is 

embert próbáló.  

Véleménye szerint a beszámolóban ellentmondás van, hiszen az első bekezdés végén az 

szerepel, hogy az önálló gazdálkodásból adódóan – azaz amióta városi fenntartásba került a 

tűzoltóság – több fejlesztést tudtak megvalósítani. A beszámoló végén pedig azt állítja a 

tűzoltóparancsnok, hogy az önkormányzat intézményeként történő működés magával hozhatja 

az intézményi függőséget.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény 

elősegíti a helyi érdekektől mentes, egységes rendvédelmi és megfelelő szintű irányítással 

bíró rendszer létrejöttét. Hozzáteszi, nem szeretné, ha a helyi tűzoltóság mentes lenne helyi 

érdekektől. Szeretné, ha ott pápai, illetve Pápa környéki tűzoltók dolgoznának, valamint azt is, 

hogy a tűzoltóparancsnokot ismerjék a pápaiak, és ne az ország másik részéből nevezzék ki a 

központi irányításnak köszönhetően. 

A beszámolóban szerepel, hogy leltárt kell készíteni azon vagyontárgyakról, amelyek átadása 

2012. április 1-jéig megtörténik. Megkérdezi, van-e garancia arra, hogy az önkormányzat és a 

tűzoltóság tulajdonában lévő vagyontárgyak április 1-jét követően is Pápán maradnak.  

Elmondja, elképzelhetetlennek tartja, hogy a tűzoltók számára előírt kétperces készültségi időt 

63-65 éves kollegák tartani tudják. Érdemes elgondolkodni azon, hogy egy ilyen egységes 

irányítású rendszerben meddig lehet ezt az embert próbáló munkát végezni. 

Megköszöni a beszámoló elkészítését, további jó munkát és áldott Karácsonyt kíván a 

jelenlévőknek.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, pályázatokhoz, fejlesztésekhez szolgáló 60 millió Ft-os önrészt az önkormányzaton 

kívül esetenként gazdasági társaságok, valamint azon kistérségi települések is biztosították, 

amelyek területén a tűzoltóság tűzrendészeti, hatósági feladatot végez. Hozzáteszi, a pápai 

kistérségen kívül további négy kistérségre is kiterjed a pápai tűzoltóság hatásköre. 

Bízik abban, hogy ahogyan 1995 előtt, állami fenntartású intézményként is biztosította a 

tűzoltóság a városban a tűzvédelmet és az állampolgárok biztonságát, úgy ezt fogja tenni 

2012. január 1-jét követően is. Lezárul az a szép időszak, amikor a helyi önkormányzatnak 

közvetlen kapcsolata volt a helyi tűzoltósággal. Megjegyzi, az a helyzet is nehezen volt 

kezelhető, hogy bár az önkormányzat volt a fenntartó, ő viselte a felelősséget, a tűzoltóság 

szolgáltatási területe a városnál sokkal nagyobb területre terjedt ki. Hangsúlyozza, jó volt az 

együttműködés az önkormányzat és az intézmény között, és bízik abban, hogy ez a kapcsolat 

2012. január 1-jét követően nem szakad meg. Több példa is van a városban arra, hogy jó 

szándékkal meg lehet oldani az együttműködést állami fenntartású intézményekkel is.  

Megköszöni a tűzoltóság dolgozóinak munkáját, külön megemlékezik Garabics József, 

Gerencsér Kálmán és Németh Tamás korábbi tűzoltóparancsnokokról. Bízik abban, hogy a 

pápai tűzoltóság állományában mindig lesznek olyan dolgozók, akik előre tudnak lépni, 
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magasabb posztokat tudnak majd betölteni. Megjegyzi, a felsorolt parancsnokok közül nem 

volt mindenki pápai, azonban mindegyikük közmegelégedéssel látta el munkáját. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta Pápa Város Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltóságának 1995 és 2011 közötti, városi 

önkormányzati intézményként végzett tevékenységéről szóló 

beszámolót. 

 

 

2. Beszámoló a Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 Közalapítvány 

tevékenységéről 

Előadó: Takács Pál kuratóriumi elnök 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Takács Pál kuratóriumi elnök. 

 

Takács Pál kuratóriumi elnök 

Elmondja, a tűzoltók emberi életeket mentenek, katasztrófát szüntetnek meg.  A 

közalapítvány feladata a tűzoltóság tűzoltási,- mentési- és katasztrófa elhárítási feladataira 

való felkészülés elősegítése. A bevételeik nagy részét a személyi jövedelemadókból 

felajánlott 1 % teszi ki, ami az elmúlt évben kevés volt. Kéri a jelenlévőket, hogy amennyiben 

lehetőségük van rá, támogassák adójuk egy százalékával a közalapítvány munkáját. 

Megköszöni Csillag István tűzoltóparancsnoknak a munkáját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a Pápa és Környéke Tűzvédelméért 

105 Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

Boros Katalin köztisztviselő felolvassa a Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 

munkájáról, eredményeiről szóló méltatást, melyet követően dr. Áldozó Tamás polgármester 

Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága részére Pro Publico díjat adományoz. 

 

 

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.  
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3. Személyi ügy 

Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont vezetőjével kapcsolatos döntés 
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Veszpréminé Turtsányi Valéria intézményvezető.  

 

Veszpréminé Turtsányi Valéria intézményvezető 

Megköszöni a jelenlegi és a korábbi testület tagjainak, hogy hosszú éveken keresztül 

szolgálhatta a város kulturális életét. Elmondja, igyekezett tudása legjavát adni, és 

szakértelmével hozzájárulni a közművelődés ismertségének és elismertségének növeléséhez. 

Megköszöni az elmúlt évtizedek során az intézménynek a biztonságos működés érdekében 

nyújtott támogatást. Vezetőként fontosnak tartotta a hagyományok ápolását, innovatív 

ötleteikhez, szakmai elképzeléseikhez megpróbáltak belföldi és európai uniós pályázati 

támogatásokat szerezni. Hozzáteszi, szakértelmével nyugdíjasként is szívesen áll majd 

rendelkezésükre. 

Sikerekben gazdag éveket és áldott ünnepeket kíván a jelenlévőknek.  

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, a kultúrával, oktatással foglalkozó bizottság elnökeként és a Városi Könyvtár 

igazgatójaként is kiválóan tudott együttműködni az intézményvezetővel. Hozzáteszi, az 

intézményvezető innovatív ötleteivel, lendületes egyéniségével mindig a város érdekeit 

szolgálta. Megköszöni a munkáját és a reméli, lesz lehetőségük még együtt dolgozni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, 13 éven keresztül először alpolgármesterként, majd polgármesterként volt az 

igazgató asszony munkatársa. Megköszöni mindazt, amit az intézményvezető a városért tett. 

Elmondja, a több évtizedes vezetői pálya lezárását egy másik alkalommal - megfelelő keretek 

között - fogják megünnepelni. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

211/2011. (XII.22.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 25. § 

(2) bekezdésének a) pontja alapján – kérelmében foglaltakra 

figyelemmel – Veszpréminé Turtsányi Valéria a Jókai Mór 

Művelődési és Szabadidő Központ Igazgatójának 

közalkalmazotti jogviszonyát 2011. december 30. napjával 

közös megegyezéssel megszünteti. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a 

közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatban a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2011. december 30. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

                Dr. Nagy Krisztina aljegyző 
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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 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 

tartózkodás mellett, a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

36/2011. (XII.22.) 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 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2012. évi 

átmeneti gazdálkodásáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

               Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

tartózkodás mellett elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja.  

Elmondja, a 2.§ 2. francia bekezdésében az „előirányzatát alapul véve” szövegrész helyébe 

„2011. évi előirányzata alapján 35.000 eFt-ig” szövegrész lép. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról az elhangzott módosítás 

figyelembe vételével. 
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A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

37/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzatának 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról 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 helyi iparűzési adóról szóló 33/2009. 

(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás 

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

Borsosgyőri Városrész Önkormányzata egyhangúlag, a Tapolcafői Városrész Önkormányzata 

egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megtárgyalásra javasolja.  

 

Az adókat érintő rendelet-tervezetek érdekegyeztetésével kapcsolatban elmondja, hogy a 

Veszprém Megyei Agrárkamra és a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti 

Szövetsége nem küldött véleményt, a Pápai Ipartestület és a Veszprém Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara véleményét pedig ismerteti. 

 

Grőber Attila képviselő 

Az adórendeletekkel kapcsolatban megkérdezi, mennyi lesz 2012-ben a központi támogatás, a 

személyi jövedelemadó helyben maradó része, illetve a helyi iparűzési adónak mekkora része 

marad helyben. Elmondja, 2011. április 14-én fogadták el Pápa Város Gazdasági Programját, 

amelyben az szerepel, hogy az iparűzési adó tekintetében fenn kell tartani a mikro- és 

kisvállalkozások számára azt az adómenteséget, amely a 2,5 millió Ft alatti adóalappal 

rendelkező vállalkozásokat érinti. Megkérdezi, jelenleg mi az oka a mentesség 

megszüntetésének. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, a koncepció során a testület megtárgyalta a 2012. évi 

központi költségvetés várható alakulását. A központi költségvetés azóta módosult a 

parlamentben benyújtott és elfogadott módosító indítványokkal. Az adórendeletek 

módosítására tett javaslatokat az eredeti költségvetési koncepcióra alapozták. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a rendelet-tervezet indokolása is tartalmazza, hogy a Gazdasági Programban 

megfogalmazott adómentességet a gazdasági környezet változása miatt kell megszüntetni, 

mivel a városnak az elkövetkező években több forrásra lesz szükségre. A takarékosság és a 

kiadások csökkenése után az adókedvezmények megszüntetésével juthat az önkormányzat 

többletbevételhez. Megjegyzi, az adókedvezmények tulajdonképpen közvetlen támogatások a 

mikro- és kisvállalkozások számára. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Elmondja, örült annak, hogy levették a napirendről a kommunális adóról szóló rendelet-

tervezetet. Véleménye szerint ez azt feltételezi, hogy 2014-től legalább öt képviselő szeretne 

még a testület tagja lenni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felhívja a képviselő figyelmét, hogy napirenden nem lévő előterjesztést ne minősítése. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Az iparűzési adóval kapcsolatos rendelet-tervezettel kapcsolatban elmondja, az elmúlt 8 

évben mindig azt hangsúlyozták a képviselők, hogy a kormány ellehetetleníti a mikro-, kis- és 

középvállalkozások helyzetét. Megjegyzi, ehhez képest az adómentesség megszüntetésével a 

testület ugyanezt teszi. Így azt is mondhatja, hogy az elmúlt nyolc év már kilenc és fél éve 

tart. Véleménye szerint ezek a kisvállalkozások a mentesség megszűnése után erősíteni fogják 

a feketepiacot, hiszen előfordulhat, hogy akik eddig bejelentett módon, saját házukban 

végezték a tevékenységüket, azok ezt követően nem teszik meg a bejelentést. Véleménye 

szerint a rendelet módosításával pont a céljának az ellenkezőjét éri el az önkormányzat, hiszen 

valószínűleg csökkeni fog az iparűzési adóból származó bevétel. Hozzáteszi, az ekkora 

vállalkozások legtöbbje kényszerből vállalkozik, mivel nem tud más módon elhelyezkedni a 

munkaerőpiacon. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, az iparűzési, idegenforgalmi és építményadó emelése, a mentességek 

megszüntetése mintegy 259 millió Ft többletbevételt jelentene a városnak. Fenti összegből 

100 millió Ft bevételt jelentene az idegenforgalmi adó, a kommunális adó pedig a fennmaradó 

többletbevételek felét tette volna ki.  

A rendelet-tervezet indokolásában szerepel, hogy a 2011-2014 közötti időszakra elfogadott 

Gazdasági Program az Adópolitika, hatósági árak feladatai között meghatározta, hogy az 

önkormányzat által vállalt feladatok finanszírozásához a helyi adóbevételek növelése 

szükséges. A Gazdasági Program ezt követően további hat pontban hívja fel a figyelmet arra, 

mit kell figyelembe venni a helyi adómértékek kialakítása során. Az egyik, hogy a helyi adók 

növelése közben tekintettel kell lenni többek között a helyi adónemekből elérni kívánt bevétel 

összegére. Nincsen tisztában azzal, mekkora hiányt akarnak fedezni a helyi adók összegének 

emelésével. A következő figyelembe veendő dolog az adófizetők teherbíró képessége. 

Megjegyzi, ennek megítélése elég eltérő, azonban minden szempontot figyelembe véve 

szerinte az már most is a tűréshatár közelében mozog. Véleménye szerint nem szabad 

figyelmen kívül hagyni a reálbéreket, az üzemanyagárak változását, cégautó után fizetendő 

adó bevezetését, a gépjárműadó emelését sem, és ezen kívül még több dolog befolyásolja az 

emberek teherbíró képességét.  

A helyi adómértékek kialakításánál figyelembe kell venni a vállalkozásokat érintő adó esetén 

annak foglalkoztatásra és a versenyképességre gyakorolt hatását. Megjegyzi, az iparűzési adó 

alóli mentesség megszüntetése körülbelül ezer kisvállalkozást érint, és 28 millió Ft bevételt 

jelent egy évben az önkormányzatnak.  
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Az építményadó 10,5 %-os emelése további 40 millió Ft többlethez juttatja az 

önkormányzatot. Megjegyzi, a magyar vállalkozások versenyképességét az országos 

megszorításokon túl ezek a helyi adók is hátrányosan befolyásolják. Fentiek miatt nem 

támogatja az iparűzési adóról szóló rendelet módosítását. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, nem érti, hogy egy nettó 2,5 millió Ft-os bevétellel rendelkező kisvállalkozást 

hogyan terheli a cégautók után fizetendő adó. 

Az adókedvezmény megvonása azokat a kisvállalkozásokat érinti, akiknek a bevétele nem éri 

el a 2,5 millió Ft-ot, az általuk fizetendő adó mértéke évi 50.000,- Ft. A bevétel csökkenésével 

egyenes arányban csökken a befizetendő adó mértéke. A kedvezmény megszüntetéséből 

keletkező - tervezett – 28 millió Ft bevétel alapján az adó összege ezer kisvállalkozásra 

vetítve vállalkozásonként 28.000 Ft. Az eddig kedvezményben részesülő vállalkozásokban 

általában további alkalmazott nem dolgozik és társasági adót sem kell fizetniük. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

38/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

iparűzési adóról szóló 33/2009. (XII.18.) 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 az idegenforgalmi adóról szóló 27/2010. 

(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül, a Gazdasági Bizottság, a Borsosgyőri Városrész Önkormányzata és a Tapolcafői 

Városrész Önkormányzata egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja.  

 

Elmondja, a rendelet-tervezetben adminisztrációs hiba miatt elírás történt, a 2012. december 

12. szövegrész helyesen: 2011. december 12. 
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Erőss Bulcsú képviselő 

Úgy érzi, pápábbak akarnak lenni a római pápánál, hiszen több településen is – amelyek 

többet tettek le az asztalra turizmus terén, mint Pápa – kisebb az idegenforgalmi adó összege. 

Az adó mértékének felső határa 452,30 Ft/fő/vendégéjszaka, amelynek figyelembe vételével 

elég magasan, 430 Ft/fő/vendégéjszakában állapítanák meg az adót. Tennék mindezt úgy, 

hogy 2012-ben még nem lesz Pápán normális Fő tér, így az ide látogató turisták nem tudják 

teljes mértékben élvezni Pápa belvárosának szépségeit. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Zalakaroson, Sárváron, Hévízen, Hajdúszoboszlón fizetendő 

adó mértékéről. Tisztában van azzal, hogy ezt az adót nem a pápai lakosok fizetik, azonban 

véleménye szerint a jelenlegi állapotában lévő Fő tér, valamint a magas parkolási díjak mellett 

nem célszerű megemelni az idegenforgalmi adó mértékét, egészen 2013-ig. Hangsúlyozza, a 

város turisztikai adottságai nincsenek meg az ilyen magas mértékű idegenforgalmi adó 

kivetéséhez. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megjegyzi, akik itt születtek, talán jobban bíznak a városukban. Hozzáteszi, amennyiben a 

turizmus alapját egy normális Fő tér jelenti, akkor Veszprém megyében más településnek a 

jövőben esélye sem lesz turizmus kialakítására, hiszen Pápán kívül egy településnek sincsen 

szép fő tere. Megjegyzi, az ajakai nagyparkolót a maga részéről nem nevezné térnek. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, a vendéglátók a december havi bevallásokat leszámítva 

túlteljesítették az idei évre tervezett vendégéjszakák számát, ebből is látszik, hogy többen 

látogatnak a városba annál, mint amit Erőss Bulcsú képviselő előrevetít.  

Hozzáteszi, a Németországból beutazó turizmus minden rekordot megdöntött, és a 

vendégéjszakákat túlnyomó részét a jövedelmüket euróban szerző polgárok veszik igénybe. 

Az idegenforgalmi adó 30 Ft-tal történő emelése sajnos nem kompenzálja azt az 

árfolyammozgást, amit a beutazó turizmus élvez. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkéri dr. Áldozó Tamás polgármestert, ne az alapján minősítse az embereket, hogy Pápán 

születettek-e vagy sem. Elmondja, annak ellenére, hogy nem Pápán született, bízik a 

városban, ugyanúgy, mint az a gyermeke, aki szintén nem itt született. Megjegyzi, pápai az a 

lakos, aki a városért cselekszik és dolgozik. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Mindettől függetlenül engedtessék meg az, hogy aki itt született, jobban szerethesse a városát 

és bízzon benne. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

39/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

idegenforgalmi adóról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló fenti számú önkormányzati 

rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

megalkotja. 
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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 az építményadóról szóló 28/2010. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás 

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

Borsosgyőri Városrész Önkormányzata egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. A Tapolcafői 

Városrész Önkormányzata a rendelet-tervezetet 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 

tartózkodás mellett nem javasolja elfogadásra. 

A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete a rendelet-tervezetben 

foglaltakat tudomásul veszi. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, mekkora bevételt jelent az önkormányzatnak az építményadó emelése, valamint 

a gépjármű tárolására szolgáló helyiség után fizetendő adó bevezetése. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, az előterjesztésben foglaltak szerint a számított bevételi 

növekmény összege 100 millió Ft. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

A rendelet-tervezetben az nem szerepel, hogy a 100 millió Ft bevételnek hány százalékát teszi 

ki a mentesség megszüntetéséből és hány százalékát az adó mértékének 10 %-os emeléséből 

fakadó bevétel. Szerinte a mentesség megszüntetéséből 60 millió Ft bevétele származik az 

önkormányzatnak. 

Az indokolásban szerepel, hogy a magánszemélyek körében a gépjármű tárolására szolgáló 

építmény tulajdonosának adóterhe 1.050 Ft/m
2
/év összeggel – átlagos 16 m

2
 alapterületű 

gépjárműtároló esetén 16.800 Ft/év összeggel – emelkedik. Megkérdezi, ellenőrizik-e a 

gépjárműtárolók valódi nagyságát, illetve hogyan lehet átminősíttetni a mellékhelyiséget, 

amennyiben azt már nem gépjármű tárolására használják. Kéri, erről időben tájékoztassák az 

érintetteket. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Elmondja, az önkormányzatnak 53 millió Ft bevétele keletkezik a gépjárműtárolók után 

fizetendő adó mentességének megszüntetéséből, 47 millió Ft bevétele pedig az adó 

mértékének 100 Ft-tal történő emeléséből. A gépjárműtárolók nagyságát helyszíni 

ellenőrzéssel vizsgálja az adóhatóság, ugyanúgy, mint ahogyan ezt teszi teljes körűen a jogi 

személyek építményadója kapcsán is. A magánszemélyeknél az ellenőrzés szúrópróbaszerűen 

történik, természetesen az adó bevezetése kapcsán a kapacitásoktól függően nagyobb számban 

ellenőrzik majd az adóbevallásokat. 
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Erőss Bulcsú képviselő 

Elmondja, annyira szeretik a pápaiakat, hogy a rendelet-tervezet elfogadásával közel 17.000 

Ft-ot vesznek ki évente a zsebükből. Hozzáteszi, elképzelhetőbbnek tartotta volna az adó 

mértékének differenciáltan történő emelését, azaz a multi cégeket magasabb, a pápai kis- és 

középvállalkozásokat pedig kisebb mértékű építményadó megfizetésére kötelezni. Példaként 

említi Keszthely városát, ahol Pápához hasonló karakán forradalmárok ülnek a testületben, 

azonban mégis meg tudták ezt tenni. Kéri, fontolják meg ezt a lehetőséget. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nehezen tudja elképzelni, hogyan lehet különbséget tenni egy gazdasági társaság tulajdonosi 

körében állampolgárság alapján, a hiteles nyilvántartások a bejegyzés helyéről szólnak. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, nem tudja támogatni sem az adó emelését, sem pedig a magánszemélyek 

tulajdonában álló gépjárműtárolókra vonatkozó mentesség megszüntetését. A gazdasági 

osztályvezető tájékoztatása szerint még nincsenek tisztában azzal, hogy mennyi állami 

támogatásra számíthat az önkormányzat, és azt mennyivel kell kiegészíteni. Ezért nem érti, 

honnan tudják a 100 millió Ft-os többletbevétel megoszlását, és hirtelen miért nincsen 

szükség – szerencsére - a kommunális adóból származó 130 millió Ft-os bevételre. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester az előző testületi ülésen az elmúlt évekből származó bajokat 

Augeiasz istállójában található fekália mennyiségéhez hasonlította, amelynek kitakarítását el 

kell végeznie az önkormányzatnak. Elmondja, Heraklész ötödik próbájáról szóló mondában 

valóban ki kellett takarítani az istállót egy nap alatt, azonban Heraklész azt csalással érte el. 

Nem a saját munkájával, energiájával takarította ki az istállót, hanem a két közeli folyó 

melletti alapzatot áttörve a vizüket az istállóba vezette, hogy az sodorjon el minden szennyet. 

A más által elvégzett munkáért pénzt kért, és amiért nem kapta meg jutalmát, megölte 

Augeiaszt, gyermekeivel és testvéreivel együtt. Véleménye szerint nehéz meghatározni, hogy 

az elmúlt három, nyolc, vagy huszonegy évben halmozódtak fel a jelenleg megoldásra váró 

problémák. Megjegyzi, a Tapolcafői Városrész Önkormányzata nem támogatta az 

előterjesztést, így bizonyára az ottani elnök – amennyiben figyelembe veszi a településrészen 

élő emberek véleményét – most sem támogatja az építményadóval kapcsolatos rendelet-

tervezetet.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Emlékei szerint helyi szocialista képviselők eddig még nem támogattak egyetlen helyi adó 

emeléséről szóló rendeletet sem, ennek ellenére ez évtizedeken keresztül működött a 

városban. 

 

Grőber Attila képviselő 

Hozzáteszi, pár perccel ezelőtt szavazta meg az idegenforgalmi adó emelését. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ez valóban így van, azonban pápaiak által fizetendő adót még nem szavaztak meg a 

szocialisták. Augeiasz istállójával kapcsolatos hasonlatakor az országos állapotokra gondolt. 

Megjegyzi, úgy is megfogalmazhatja véleményét, hogy a 2002-2010 közötti virágkor, 

pénzbőség és a szakszerűen vezetett közállapotok, a tudatosan és korszerűen felépített 

közszolgáltatások után bizonyára valami hirtelen elromlott, és ennek következménye az a 

helyzet, amelybe az ország jelenleg került. Hozzáteszi, szerinte kevesen osztják Grőber Attila 

képviselő véleményét.  
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Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletben a 2011. évi 

összesített bevételi előirányzatok között az építményadónál 38.000.000 Ft bevétel szerepel, 

amelynek 10,5 %-a közel 40 millió Ft. A tervezett 100 millió Ft-os többletbevételből fenti 

összeget kivonva 60 millió Ft jön ki.  

Elmondja, nehéz elkerülni, hogy a testületi üléseken ne vonják be az országos ügyeket, hiszen 

az önkormányzatnak az úri szabóhoz hasonlóan hozott anyagból kell dolgoznia, mivel a 

központi költségvetés behatárolja az önkormányzat lehetőségeit. Véleménye szerint nemcsak 

a szocialista képviselők gondolják azt, hogy az ország bajban van. Elmondja, előző este már a 

második hitelminősítő is leminősítette Magyarországot. Megjegyzi, irracionális dolog az 

összegekkel vitába szállni, amíg nem ismerik a leminősítés hatásait. Kérdéses, hogy 

amennyiben megrendül az itt lévő vállalkozások bizalma, mekkora hiányokat kell pótolnia az 

önkormányzatnak. Hangsúlyozza, elkeserítő kényszerpályán van az önkormányzat, amelyet az 

országos politika nagy mértékben befolyásol. Megjegyzi, a tűzoltóságok, iskolák, kórházak 

állami fenntartásba vétele esetén, mindenféle nemzeti mázzal való beborításuktól sem 

működnek azok majd jobban. 

Megjegyzi, korábban a Fidesz állította a liberális szemléletéből fakadóan, hogy az államnál 

rosszabb tulajdonos nincsen. Nem érti, most mitől lenne az jobb tulajdonos.  

Hozzáteszi, nem hajlandó bevenni a hülyítést, amely miatt nagyon rossz a hangulata és 

minden önbizalma elszállt. A minimálbér emelése több munkáltatónak fog gondot okozni, így 

munkavállalók elküldésére lehet számítani. A közmunkaprogramra is kevesebb pénz jut, és 

kíváncsi arra, hogyan fognak kiállni a pápai választók elé pártállástól függetlenül. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, néhai Kolompár Antal és Erőss Bulcsú képviselő után Pingiczer Sándor képviselőt 

kell figyelmeztetnie arra, hogy egy testületi ülés tárgyalótermében van. Megjegyzi, lehet 

például véleményt nyilvánítani a tűzoltóknak szemtől szembe, a tisztelet kifejezésének egyik 

formája lett volna a túlóráiknak kifizetése a munka elvégzésekor, nem pedig utólag. Ez az 

összefüggés nem merült fel hülyítésként egyik költségvetési vita esetén sem. 

Elmondja, a vállalkozások építményadójának összegét az adó mértékének változásán kívül az 

is befolyásolja, hogy azt hány négyzetméter után tudja beszedni az önkormányzat. Ebből a 

szempontból minden évben változik az adótárgy mértéke, amely jövőre várhatóan növekedni 

fog.  

Megjegyzi, néhány külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaság nagyobb optimizmussal néz a 

jövőbe annál, mint amit az előbb Pingiczer Sándor képviselő mondott. Folyamatban van több 

ezer négyzetméter alapterület megépítése, és több száz pápai munkahelyének előkészítése. 

Lehet, hogy Pingiczer Sándor képviselő számára ez rossz hír, nekik azonban jó hír, mert ez 

segíti azt, hogy szemébe tudjanak nézni a pápai polgároknak. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, a sajtó tanulmányozásakor valamennyien megtapasztalhatták, hogy a leminősítés 

egy meglehetősen szubjektív tényező. Az elmúlt nyolc évben egyszer sem – még az 

államcsőd közeli állapotban sem – történt meg az ország leminősítése. Büszke arra, hogy a 

kormány felvállalja a magyarság nemzeti érdekeit, és szeretné, ha a jelenlegihez hasonlóan 

képviselné a továbbiakban is az ország érdekeit, és nem változtatna a nemzetközi 

szervezetekkel szembeni politikáján. Továbbá arra is büszke, hogy a magyar állampolgárságot 

minden határon túli magyar megkapta, hiszen véleménye szerint ők az ország nemzettestvérei.  

 

Grőber Attila képviselő 

Kéri, hogy az előterjesztésről név szerinti szavazással döntsenek. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja szerint név szerinti 

szavazást lehet elrendelni bármelyik képviselő kezdeményezésére, ha 2 fő csatlakozik hozzá. 

Elmondja, csatlakozik a kezdeményezéshez. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Csatlakozik Grőber Attila képviselő kezdeményezéséhez. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Ezt követően sor kerül a névszerinti szavazás lebonyolítására. A név szerinti szavazás – jegyző 

által hitelesített – névsora a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

40/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

építményadóról szóló 28/2010. (XII.16.) 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 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a szavazatszámláló rendszer is név szerint rögzíti a 

szavazások eredményét. 

 

 

14. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék 

Kezelési Önkormányzati Társulás tevékenységéről 

Előadó: Czaun János elnök 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Czaun János elnök és Mészáros István, a Közszolg Kft. 

ügyvezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, a Borsosgyőri Városrész Önkormányzata és a 

Tapolcafői Városrész Önkormányzata egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megállapítja, hogy napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodás mellett tudomásul veszi az Észak-Balatoni Térség 

Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati 

Társulás tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

A testület üléséről Császár Endre képviselő távozott, jelen van 12 fő képviselő. 

 

9. 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 szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra, az 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

41/2011. (XII. 22.) 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 

 

 

10. 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 

 

 



 18 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. 

Elmondja, a rendelet-tervezetben adminisztrációs hiba miatt elírás történt, az 1. § ban az „V. 

fejezete” szövegrész „IV. fejezete” szövegrészre módosul. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról, az ismertetett módosítás 

figyelembe vételével. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

42/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tervezete 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 

 

       

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

önkormányzati rendelet-tervezete a menetrend szerinti helyi autóbusz 

közlekedés díjáról szóló 16/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Heizer János, a Bakony Volán Zrt. vezérigazgatója és 

Szabó Gábor, a Bakony Volán Zrt. forgalmi igazgatója. 

 

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

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezet 2. változatát a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül, Gazdasági Bizottság, a Borsosgyőri Városrész Önkormányzata, valamint a 

Tapolcafői Városrész Önkormányzata egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 

megtárgyalásra javasolja. 

A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete a rendelet-tervezetben 

foglaltakat tudomásul veszi. 

Elmondja, amennyiben az előterjesztés zárt részét érintő anyaggal kapcsolatban kérdés merül 

fel, akkor zárt ülést rendel el. 
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Heizer János vezérigazgató 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, az idén módosították a társaság alapszabályát, 

amelynek következtében a törzstőke 10 %-át meghaladó összegű szerződésekhez ügydöntő 

felügyelő bizottsági döntés szükséges. Hozzáteszi, ez a menetrendre, a tarifákra és a 

támogatás mértékére is vonatkozik. Az ügydöntő felügyelő bizottsági ülésen az előterjesztés 

mindkét változatát elfogadhatónak tartották, mivel egyik változat sem rontja a társaság 

gazdasági eredményeit.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok az előterjesztés 2. változatát 

tartották elfogadhatónak. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezet 2. változatában foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

43/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tervezete a 

menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 

16/2004. (IV.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 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 

18/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 

tartózkodás mellett nem javasolja elfogadásra. A Gazdasági Bizottság, a Borsosgyőri 

Városrész Önkormányzata és a Tapolcafői Városrész Önkormányzata egyhangúlag 

elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra 

javasolja. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Megkérdezi, miért magasabb az előre megváltott sírhelyek díja. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Véleménye szerint előre megváltott sírhely esetében a sírhelynek a temetkezésig történő 

fenntartása miatt kell többet fizetni. Megjegyzi, Pápa-Borosgyőr településrész temetőjében az 

elhunytakat mindig a sorban következő sírhelyre temetik, ezzel szemben a többi temetőben az 

egyéb - például felekezetek szerinti – temetkezési rend növelheti a szolgáltatásért fizetendő 

díjat. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, igaz, hogy levették a napirendről a MÉKI-R Kft. tevékenységéről szóló 

beszámolót, azonban szeretné elmondani, hogy a bizottsági ülésen több probléma is felmerült 

a beszámoló megtárgyalásakor. A Kft. a temető-üzemeltetésen túl, a fenntartás mellett 

temetkezési szolgáltatást is nyújt. A városban a MÉKI-R Kft.-n kívül további három 

konkurens cég végzi ugyanezen szolgáltatást. Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hallomásból tud 

arról, hogy többször előfordult, hogy tisztességtelen eszközöket vetettek be az ügyfelek 

megszerzéséhez, például a kórházban dolgozó egyes közalkalmazottak kifejezetten az egyik 

cég szolgáltatásait ajánlják a hozzátartozóknak. Véleménye szerint ez közalkalmazotthoz nem 

méltó viselkedés, és egy belső vizsgálattal talán véget lehetne venni annak, hogy hátrányos 

helyzetbe hozzák a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságot.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a beszámoló napirendre kerülésekor fel tudják tenni kérdéseiket az ügyvezető 

igazgatónak. Hozzáteszi, nem lehet diszkriminálni a piacon lévő, temetkezési szolgáltatásokat 

végző gazdasági társaságok között, azonban olyan szabályokat kellene alkotni, hogy a pápai 

lakosok számára a pápai cég kedvezőbb ajánlatokat tudjon biztosítani. A temetők fenntartása 

önkormányzati feladat, amit gazdasági társaság keretein belül látnak el, de akár intézményi 

formában is elláthatnák ezt a feladatot. A Kft. másik tevékenysége piacorientált, hiszen a 

városban más cégek is vannak a szolgáltatás elvégzésére. A korábbi években némely javaslat 

– a versenysemlegességi szabályoknak megfelelve – javítani próbálta a társaság pozícióját, 

azonban azokat az ügyvezető nehezen fogadta el.  

Pingiczer Sándor képviselő által felvetettekkel kapcsolatban elmondja, az említett 

önkormányzati intézménynek kötelessége a belső minőségellenőrzési rendszerén, illetve 

egyéb szabályzóin keresztül figyelemmel kísérni az intézményben zajló tevékenységeket. 

Némely szolgáltatás kifejezetten a kórházban zajló gyógyító munkára épül, például a 

születésekre, halálozásokra. Hozzáteszi, etikátlannak tartja a helyzet kihasználását, azonban 

ezt nehezen lehet kontrollálni. 

 

Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

Elmondja, a MÉKI-R Kft. ügyvezetője megkereste a problémával, amely szerint egyik 

dolgozójuk befolyásolja az érintetteket a szolgáltatók közötti választásban. Bizonyíték 

hiányában fegyelmi eljárás nem indult, azonban felhívták az érintett figyelmét fenti 

viselkedéstől való tartózkodásra. 

 

Dr. Hermann István képviselő a testület üléséről távozott, jelen van 12 fő képviselő. 

 

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 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 
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44/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a temetőkről 

és a temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) 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 

 

 

13. 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 

 

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

A testület ülésére dr. Hermann István képviselő visszaérkezett, jelen van 13 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

nélkül, a Gazdasági Bizottság, a Borsosgyőri Városrész Önkormányzata és a Tapolcafői 

Városrész Önkormányzata egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

Elmondja, amennyiben az anyag zárt részével kapcsolatban merül fel kérdés, akkor zárt ülést 

rendel el. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Megkérdezi, körülbelül hány családot érint a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatás, tekintettel arra, hogy a város szinte teljes területe csatornázott. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Elmondja, a Talajerőgazdálkodási Kft. adatai szerint a szolgáltatás 13 %-át, 169,5 m
3
-el a 

lakosság, 87 %-át, 1099 m
3
-el pedig a közületek vették igénybe. A Pénzügyi Bizottság ülésén 

is elhangzott, hogy idén 229 fő nyújtott be talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallást, az ebből 

befolyt bevétel összege 5.455.394 Ft. Hozzáteszi, 29 főt a szociális körülmények alapján az 

mentesítettek a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól, és bizonyára vannak, akik nem 

készítenek bevallást. Hozzáteszi, 363 ingatlan esetében olyan bevallás érkezett, mely szerint a 

felhasznált vízmennyiség 0 m³ volt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a talajterhelési díjjal kapcsolatban a rendezett viszonyok eléréséig bőven van 

hatósági feladat. Folyamatban van az ivóvíz bevezetése a város azon külterületein, ahol 

nincsen csatornázás. Ezekben az esetekben felmerülhet, hogy szennyvíz kerül a talajba.  
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Hozzáteszi, a városban valóban szinte teljes a csatornázási lefedettség, azonban vannak olyan 

ingatlantulajdonosok, akik – mert jogszabály szerint is megtehetik – nem kötnek rá a 

hálózatra, ők teszik ki a talajterhelési díjfizetők jelentős hányadát. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

45/2011. (XII.22.) 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 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 10,15 órakor szünetet rendelt el, majd 10,45 órakor 

folytatódik a napirendi pontok megtárgyalása.  

A testület üléséről távozott dr. Péntek Árpád képviselő, jelen van 12 fő képviselő. 

 

 

15. I. Tájékoztató a környezet állapotáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

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

Csaba városi rendőrkapitány, valamint Timáné Nagy Zita és Tamás Adél köztisztviselők. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, a Borsosgyőri Városrész Önkormányzata és a 

Tapolcafői Városrész Önkormányzata egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a környezet állapotáról szóló 

tájékoztatót. 
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II. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási ellenőrzésekről 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

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

Csaba városi rendőrkapitány, valamint Timáné Nagy Zita és Tamás Adél köztisztviselők. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

Elmondja, az előző években is rendszeresen végzett ellenőrzésekre a jövőben is sor kerül, 

természetesen a társhatóságokkal együttműködve. 

  

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a hulladékgazdálkodási 

ellenőrzésekről szóló tájékoztatót. 

 

 

A testület ülésére dr. Péntek Árpád képviselő visszaérkezett, jelen van 13 fő képviselő. 

 

 

19. Beszámoló a 2011. évi közfoglalkoztatásról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az előterjesztésben megfelelően áttekinthetik a képviselők a közfoglalkoztatás 

helyzetét. 

 

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 tudomásul veszi a 2011. évi 

közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatót. 

 

  

 Erőss Bulcsú önálló képviselői indítványa 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül megállapította, hogy Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 11. § 

(1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az önálló képviselői indítványt nem 

határidőben nyújtotta be a képviselő. 

Elmondja, a nem határidőben benyújtott önálló képviselői indítvány a testület soron 

következő ülésére határidőben beterjeszthető. 
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Az önálló képviselői indítvány tartalmát tekintve figyelembe kell venni, hogy az indítványban 

foglaltak hatáskör elvonást jelentenének, ugyanis a hivatali struktúra, azon belül a dolgozók 

létszámának megállapítása a jegyző hatásköre, természetesen azon a létszámkereten belül, 

amit a testület a költségvetési rendeletében elfogad. Hangsúlyozza, ilyen irányú indítványt a 

jegyzőhöz, mint a hivatali szervezet vezetőjéhez lehet benyújtani. 

 

Indítványozza, hogy Erőss Bulcsú önálló képviselői indítványát vegyék le a napirendről. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 

tartózkodás mellett levette a napirendjéről Erőss Bulcsú 

képviselő önálló képviselői indítványát. 

 

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület az előterjesztésnek a vendéglátó 

egységek ellenőrzéséről szóló részét megtárgyalta és 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 

1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Grőber Attila képviselő 

Hozzászólásában elmondja, a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület ülésén 

azért tartózkodott, mivel úgy gondolja, az ellenőrzésekkel - annak ellenére, hogy szakszerűen 

végzik - nem mindig érnek el eredményt. Az előterjesztésben az a megállapítás szerepel, hogy 

az ellenőrzések során a rendőrség igazoltatási eljárás eredményeként megállapította, hogy a 

szeszesital kiszolgálás és a fogyasztás fiatalkorúakra vonatkozó szabályait betartották. Sajnos 

a városban személyesen is tapasztaltak nem ezt igazolják. A probléma megoldásában közös a 

felelőssége a szülőknek, az oktatási intézményeknek és a képviselőknek is. Megjegyzi, nem 

hiszi, hogy a gyerekek jobban szót fogadnak majd a szüleiknek azért, mert azt törvényben 

írják elő. Hangsúlyozza, nem az előterjesztés szakmai oldalával van problémája, kizárólag 

nem ért egyet az abban leírtakkal. Véleménye szerint a civil ruhában való ellenőrzés 

eredményesebb lenne, így elkerülhetnék, hogy sok fiatal a fizikai életét veszélyeztető 

állapotba kerüljön egy-egy esti szórakozás után. Megjegyzi, egy hely ellenőrzése után már 

felesleges tovább folytatni az ellenőrzést, hiszen úgyis értesítik egymást az érintettek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tisztában van a fiatalkorúak szeszesitallal történő kiszolgálásával kapcsolatos problémákkal, 

amely ellen széles körben kell fellépni. Véleménye szerint azt a helyet be kell zárni, ahol 

fiatalkorút szeszesitallal szolgálnak ki. Egyetért azzal, hogy nehéz ellenőrizni és bizonyítékot 

találni a problémával kapcsolatban. Hozzáteszi, egy 14 év alatti személy büntetőeljárás alóli 

mentességét az életkora alapozza meg. 

 

Bocskay László képviselő 

Elmondja, az ellenőrzések a meghatározott rend szerint folytak, szankcionálásra kizárólag 

tetten érés esetén kerülhet sor, ami a rendkívül nehéz. Hozzáteszi, a fiatalok a 

szórakozásukhoz szükséges szeszesitalt általában a hipermarketekben szerzik be egy 18 év 

feletti személy segítségével. Ennek köszönhetően már illuminált állapotban érkeznek a 

szórakozóhelyekre, ahol a jogszabályban foglaltak szerint már nem szolgálhatnák ki őket. 

A rendőrség munkatársai a törvény rendelkezése értelmében meghatározott időintervallumban 

ellenőrizhetnek. Az ellenőrzéseken az egyik budapesti szórakozóhelyen történt tragédia után 
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szigorítottak. Ezzel kapcsolatban a Bűnmegelőzési Tanácsadó Testület ülésén felmerült a 

változtatás szükségessége, és a városi rendőrkapitány javaslattal fog élni a felettes szervhez, 

hogy rövidebb időtartamban, de többször ellenőrizzenek. Az is elhangzott, hogy célszerűbb 

lenne egyszerre megérkezni több különböző szórakozóhelyre, mint este 20 órától éjjel 2 óráig 

folyamatában járni a vendéglátó egységeket. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nem állítja, hogy minden vendéglátóhelyet üzemeltető részt venne az említett 

szabálytalanságban, azonban aki részt vesz, az a fiatalkorúval együtt egyaránt érdekelt a 

szabálytalanság elkövetésében. Az elkövetés sértettje valószínűleg nem fog megjelenni a 

hatóság előtt a panaszával, ezért nehéz bizonyítékot szerezni. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Úgy gondolja, amennyiben megoldható az, hogy egy futball-mérkőzésre erősítésnek Vas 

megyéből hívjanak rendőröket, úgy ezt egy hétvégi, rajtaütésszerű ellenőrzéshez is meg 

lehetne tenni. Véleménye szerint a családok védelméről szóló törvény tervezete jó irányba 

halad. A tervezet szerint a 14 év alatti gyermek bizonyos esti időponttól kezdve nem 

tartózkodhatnak szülői felügyelet nélkül közterületen. Elmondja, az iskolákban szervezett 

összejöveteleken a diákok pedagógus felügyelete alatt kapcsolódhatnak ki, azonban 

személyesen is tapasztalta, hogy sokszor már alkoholos állapotban érkeznek meg a 

rendezvényre. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

212/2011. (XII.22.) határozat 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

259/1997. (XII.16.) határozat, a 142/2011. (VII.7.) 

határozat, valamint a 175/2011. (IX.29.) határozat 1. és 2. 

pontja, 183/2011. (IX.29.) határozat, a 199, 206, 207/2011. 

(XI.24.) határozatok végrehajtására adott jelentéseket 

elfogadja. 

 

II. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

174/2006. (XII.14.) határozat és a 128/2009. (XI.26.) 

határozat végrehajtására adott jelentéseket elfogadja és 

utasítja a polgármestert, hogy a vonatkozó központi 

jogszabályok hatálybalépését követően intézkedjen a Helyi 

Hulladékgazdálkodási Terv és Pápa Város 

Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatáról és azok 

Képviselőtestület elé terjesztéséről. 

 

Határidő: központi jogszabályok hatálybalépését követően 

azonnal 

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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III. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

178/2011. (IX.29.) határozat 2. pontjának végrehajtására 

adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg fenti számú 

határozatának 2. pontjának 2. bekezdését hatályon kívül 

helyezi. 

 

IV.   

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

97/2011.(IV.14.), a 116/2011.(V.30.)és a 154/2011. 

(VIII.11.) határozatok végrehajtására adott jelentést 

elfogadja, ezzel egyidejűleg a 97/2011.(IV.14.) és a 

116/2011.(V.30.) határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért 

azzal, hogy a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő a KDOP-5.2.1/C-11 Rehabilitációs 

szolgáltatások fejlesztése című felhívásra a konzorciumi 

tagjaként pályázatot nyújtson be. 

 

Utasítja a főigazgatót, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

  

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2011. december 30. 

Felelős: Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

3.  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gróf 

Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő részére a 

projekt előkészítés költségeihez  

  a) a 2011. évi költségvetésében 4 010 000 forint,  

  b) a 2012. évi költségvetésében 5 300 000 forint saját forrás 

biztosít. 

 

Határidő: b) pontra 2012. február 15. 

Felelős: Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

16. Beszámoló a Belváros funkcióbővítő rehabilitációja c. pályázat állásáról 

Előadó: Dr. Lukács Endre ügyvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Lukács Endre, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

ügyvezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

Elmondja, amennyiben az anyag zárt részével kapcsolatban merül fel kérdés, akkor zárt ülést 

rendel el. 



 27 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Megkérdezi, mikorra várható a Mozi felújításának befejezése. 

 

Dr. Lukács Endre ügyvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, a pályázatban meg kellett jelölni egy olyan belvárosi 

épületet, ahol homlokzat-felújítás történik. A Mozi homlokzatának felújításán kívül, a büfét is 

átalakítják. Elmondja, másfél hónappal ezelőtt tekintették meg a munkálatokat, akkor a belső 

födém-felújítással és a gépészettel kapcsolatos munkák folytak. Véleménye szerint a felújítás 

a tervezett határidőre, azaz 2011. április 30-ára elkészül. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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 veszi a Belváros funkcióbővítő 

rehabilitációja c. pályázat állásáról szóló beszámolót. 

 

 

17. Beszámoló Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány 

tevékenységéről 

Előadó: Dr. Winkler Gábor kuratóriumi elnök 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Lukács Endre, a Közalapítvány Kuratóriumának tagja. 

 

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 tudomásul veszi Pápa Város 

Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány tevékenységéről 

szóló beszámolót. 

 

 

18. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről 

Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető és Bene Andrásné 

gazdasági vezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Az előterjesztés szóbeli kiegészítéseként elmondja, a támogató szolgáltatás finanszírozási 

szerződése határozott időre, 2011. december 31-ig szól. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 

további működtetés érdekében benyújtott pályázatot elfogadták, így az elkövetkező 3 évben 

továbbra is biztosítani tudják a szolgáltatást Pápa városában. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az intézmény életében több változás kezdődött meg 2011-ben, ezek közül némely 

jogszabályokon alapult, néhány változást pedig az önkormányzat kezdeményezett. Megemlíti 

a térítési díjak változásával, a telephelyek számának racionalizálásával, és az átminősítésekkel 

kapcsolatos döntéseket. Bízik abban, hogy a változásoknak köszönhetően továbbra is 

hatékony szolgáltatást nyújt majd az intézmény, amelyhez rendelkezésre állnak a szükséges 

feltételek. 

 

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 tudomásul veszi az Egyesített Szociális 

Intézmény tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

20. Beszámoló a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás II. félévben végzett 

tevékenységéről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

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

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Pápai Többcélú Kistérségi 

Társulás 2011. II. félévben végzett tevékenységéről szóló 

tájékoztatót. 

 

A testület üléséről dr. Hermann István elment, jelen van 12 fő képviselő. 

 

 

21. Vegyes ügyek 

 

a)  „Pápa, Szent István úti csapadékvíz elvezetése” pályázat benyújtása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, az előterjesztésben műszaki tartalomra benyújtott támogatási igényről van szó, ami 

összefügg a Fő tér felújításával. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

213/2011. (XII.22.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP-4.1.1.E-11) 

keretében beadandó „Pápa, Szent István úti csapadékvíz 

elvezetése” pályázattal. A pályázaton igényelt támogatás 50.670 

eFt, melyhez a saját forrást - 5.630 eFt-ot - a mindenkori éves 

költségvetése terhére annak felmerülésekor biztosítja. 

 

Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat 

benyújtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg, valamint a saját forrás csökkentése érdekében – lehetőség 

esetén – egyéb források bevonásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2012. január 16.(a pályázat benyújtására) 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

b) Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye által az 

önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények 

korszerűsítése felhívásra pályázat benyújtása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető és Bene Andrásné 

gazdasági vezető. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

214/2011. (XII.22.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, 

hogy Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális 

Intézménye a TIOP 3.4.2-11/1. számú, az önkormányzati, 

állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények 

korszerűsítése felhívásra az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően pályázatot nyújtson be.  
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A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert és az Egyesített 

Szociális Intézmény vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2012. február 13. 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Benecz Rita szoc. és eü. osztályvezető 

     Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető  

 

 

c) Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

215/2011. (XII.22.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata és költségvetési szervei Közbeszerzési 

Szabályzatát az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a 

Szabályzatról az érintett költségvetési szervek vezetőit 

tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal   

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

d) Pápai sportegyesületek számára a 2012. évi pályázati szempontrendszer 

elfogadása 

 

A testület ülésére dr. Hermann István képviselő visszajött, jelen van 13 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

Elmondja, az előterjesztés lehetőséget biztosít arra, hogy az egyesületek a támogatásukhoz 

pályázati rendszeren keresztül juthassanak hozzá, és annak összegét már év elején 

megismerhessék. 

 

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

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

határozatot hozta: 

 

216/2011. (XII.22.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pápai 

sportegyesületek számára a 2012. évi pályázati 

szempontrendszerét az előterjesztésben foglaltak szerint 

elfogadja. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a szempontrendszert alapján a 

pályázati rendszer működtetésével kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester    

    Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

e)  - Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény megyei fenntartásba adásával 

kapcsolatos megállapodás módosítása  

- Az intézmény székhelyéül a Pápa, Jókai u. 37. szám alatti épület biztosítása 

- Jókai Mór Városi Könyvtár Pápa, Balla Róbert tér 14. szám alatti 

épületben történő elhelyezése 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja.  

Elmondja, tekintettel arra, hogy a Balla Róbert Téri Általános Iskola tekintetében az 

önkormányzatnak pályázatban vállalt fenntartási kötelezettsége van, kérték a Közép-dunántúli 

Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárulását a tervezett változásokhoz. A Tanács a legutóbbi 

ülésén a hozzájárulását megadta.  

 

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: 

 

217/2011. (XII.22.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak 

alapján egyetért a Balla Róbert Téri Általános Iskola, 

Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény (korábban: Balla Róbert Téri 

Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola) oly módon történő 

átszervezésével, hogy az intézmény székhelyéül 2012. 

szeptember 1-jétől a Pápa, Jókai u. 37. szám alatti épületet 

biztosítja.  
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Az elhelyezéssel kapcsolatban szükséges átalakítások 

költségeit Pápa Város Önkormányzata a 2012. évi 

költségvetése terhére biztosítja.  
 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény ellátott 

közoktatási feladat átadás-átvételére vonatkozóan a 

Veszprém Megyei Önkormányzat és Pápa Város 

Önkormányzata között 14/384/2011. számon létrejött 

Megállapodást a fentiek szerint módosítsa.  
 

Pápa Város Önkormányzata hozzájárul a Pápa, Jókai u. 37. 

szám alatti 2517. hrsz-ú, ingatlanra a Veszprém Megyei 

Önkormányzat ingyenes használati jogának ingatlan 

nyilvántartásba - a használt terület arányában - 10 évre 

történő bejegyzéséhez.  
 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a fentiek 

szerint módosított megállapodás aláírására.  
 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1. 

pontban foglaltakra tekintettel utasítja a Tarczy Lajos 

Általános Iskola igazgatóját, hogy az alapító okiratban, 

valamint pedagógiai programban és helyi tantervben 

meghatározott feladatai megszervezése során gondoskodjon 

a tanulócsoportok oly módon történő elhelyezéséről, hogy a 

Pápa, Jókai u. 37. szám alatti tagintézményben 2012. 

szeptember 1-jétől legfeljebb 4 tanulócsoport elhelyezése 

biztosítható.  

 

A Tarczy Lajos Általános Iskola és a Balla Róbert Téri 

Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény által közösen 

használt helyiségekkel kapcsolatban kössön megállapodást 

a használat rendjére, valamint a költségek viselésére 

vonatkozóan. 
 

Határidő: 2012. szeptember 1.  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

  Intézményvezetők 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

Polgármester, hogy a Jókai Mór Városi Könyvtár Pápa, 

Balla Róbert 14. szám alatti épületben történő 

elhelyezésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 
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Az átköltözéssel és a Jókai Mór Városi Könyvtár 

elhelyezéssel kapcsolatban felmerülő átalakítások költségeit 

Pápa Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetése 

terhére biztosítja.  

Határidő: folyamatos  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

  Intézményvezető 

 

 

f) Alapító okiratok módosítása (Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, 

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye, Bóbita 

Bölcsőde, Fenyveserdő Bölcsőde, Napsugár Bölcsőde, Pápa Város 

Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete) 

 

 

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 13 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

218/2011. (XII.22.) határozat 

I. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító 

okiratának módosítását, valamint annak egységes 

szerkezetét az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerint 

jóváhagyja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 

alapító okiratának módosítását, valamint annak egységes 

szerkezetét az előterjesztés 3. és 4. számú melléklete szerint 

jóváhagyja. 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bóbita 

Bölcsőde alapító okiratának módosítását, valamint annak 

egységes szerkezetét az előterjesztés 5. és 6. számú 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Fenyveserdő Bölcsőde alapító okiratának módosítását, 

valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 7. és 8. 

számú melléklete szerint jóváhagyja. 
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5. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Napsugár Bölcsőde alapító okiratának módosítását, 

valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 9. és 

10. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

6. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási 

Intézete  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 

 

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:  2012. január 31. 

 jóváhagyásra:  2012. február 29. 

Felelős: Intézményvezetők 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

 

g)  Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményével kapcsolatban 

szociális ellátórendszert érintő döntés (emelt szintű férőhelyek átminősítése - 

Vörösmarty u.; férőhely-csökkentés és telephely módosítás - Árok u.; telephely 

módosítás – Kisfaludy u.) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

219/2011. (XII.22.) határozat 

1.)  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 

Pápa, Vörösmarty u. 12. szám alatti telephelyén működő 

Idősek Otthonának 27 emelt szintű férőhelyét 2012. január 

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, illetve legkésőbb 2012. január 31. 

Felelős:   Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

2.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 

Pápa, Árok 7. alatti telephelyén működő Időskorúak 

Gondozóházának 25 férőhelyét 2012. január 31. napjával 20 

férőhelyre csökkenti. 
 

A Képviselőtestület utasítja az intézményvezetőt, hogy a 

szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: azonnal, illetve legkésőbb 2012. január 31. 

Felelős:   Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

3.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 

Pápa, Árok 7. alatti telephelyén működő Idősek Klubja 50 

férőhelyét 2012. január 31. napjával 40 férőhelyre (8 

demens férőhely) csökkenti. 
 

A Képviselőtestület utasítja az intézményvezetőt, hogy a 

szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 

Határidő: azonnal, illetve legkésőbb 2012. január 31. 

Felelős: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

4.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

Időskorúak Gondozóháza átmeneti elhelyezést nyújtó 

intézményi ellátást Pápa Város Önkormányzata Egyesített 

Szociális Intézményének Pápa, Árok u. 7. szám alatti 

telephelyén 2012. január 31. napjával megszünteti és 2012. 

február 1. napjától Pápa Város Önkormányzata Egyesített 

Szociális Intézményének Pápa, Barát u. 4-6. szám alatti 

telephelyén biztosítja. 
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A Képviselőtestület utasítja az intézményvezetőt, hogy a 

szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 

Határidő: azonnal, illetve legkésőbb 2012. január 31. 

Felelős:   Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

5.)  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

Idősek Klubja nappali ellátást Pápa Város Önkormányzata 

Egyesített Szociális Intézményének Pápa, Árok u. 7. szám 

alatti telephelyén 2012. január 31. napjával megszünteti és 

2012. február 1. napjától Pápa Város Önkormányzata 

Egyesített Szociális Intézményének Pápa, Barát u. 4-6. 

szám alatti telephelyén biztosítja. 
 

A Képviselőtestület utasítja az intézményvezetőt, hogy a 

szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 

Határidő: azonnal, illetve legkésőbb 2012. január 31. 

Felelős:   Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

6.)  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Fogyatékosok Nappali Intézménye nappali ellátást Pápa 

Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének 

Pápa, Kisfaludy u. 16. szám alatti telephelyén 2012. január 

31. napjával megszünteti és 2012. február 1. napjától az 

önkormányzat tulajdonát képező Pápa, Komáromi u. 14. 

szám alatti épületben Pápa Város Önkormányzata Egyesített 

Szociális Intézménye útján biztosítja. 
 

A Képviselőtestület utasítja az intézményvezetőt, hogy a 

szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 

Határidő: 2012. február 1. 

Felelős:   Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

7.) 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 

 

8.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

határozati javaslat 1.) 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 
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9.)  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa, 

Kisfaludy u. 16. szám alatti Szobabérlők Házát megszünteti. 

  

Utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg és a bérlők elhelyezéséről  gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2012. június 30. 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző  

  Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető 

 

 

h)  „Helyőrségi klub” megnevezésű ingatlan jövőbeni tulajdoni helyzetével és 

működtetésével kapcsolatban tárgyalások folytatása a Magyar Állammal és a 

Honvédelmi Minisztériummal 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, az év hátralévő részében, de legkésőbb jövő év elején további fejlemények 

várhatók az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban, amelyről tájékoztatni fogja a 

testületet. 

  

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: 

 

220/2011. (XII.22.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy  folytasson tárgyalásokat a 

Magyar Állam tulajdonában lévő és a Honvédelmi Minisztérium 

vagyonkezelésébe tartozó 3906/23/A/13. hrsz-ú „helyőrségi 

klub” megnevezésű ingatlan jövőbeni tulajdoni helyzetével és 

működtetésével kapcsolatban.    

  

Határidő: azonnal   

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

                Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

i)  Kelmefestő u. kialakításával összefüggően Horváth Dezső (Pápa, Kandó K. u. 21.) 

által felajánlott ingatlan térítésmentes elfogadása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Gazdasági, 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. 
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A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

221/2011. (XII.22.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kelmefestő 

utca kialakításával összefüggően térítésmentesen elfogadja, 

Horváth Dezső (Pápa, Kandó K. u. 21.) által Pápa Város 

Önkormányzatának felajánlott, 6755/2 hrsz. – ú „kivett út” 

megnevezésű 1260 m² területű ingatlant.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  folyamatos  

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

            Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

 

j) Szabó Ervin – Bocsor István – Szilágyi József – Teleki utcák által határolt 

többelső terület-felhasználásával összefüggően dr. Decsi Péter János (Pápa, 

Eötvös u. 32.) és Tekánné Decsi Dóra (Pápa, Ötödik u. 24.) által felajánlott, 

Katedra utca megnevezésű közterületbe beolvadó ingatlan térítésmentes 

elfogadása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Gazdasági, 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 13 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

222/2011. (XII.22.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a Szabó 

Ervin - Bocsor István - Szilágyi József - Teleki utcák által 

határolt tömbbelső terület-felhasználásával összefüggően, 

térítésmentesen elfogadja dr. Decsi Péter János (Pápa, Eötvös u. 

32.) és Tekánné Decsi Dóra (Pápa, Ötödik u. 24.) által Pápa 

Város Önkormányzatának felajánlott, a kialakítandó 2047/16 

hrsz. - ú Katedra utca megnevezésű közterületbe beolvadó 237 

m
2
 területű ingatlanrészt.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  folyamatos  

Felelős:     Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

b) pontja alapján a 210. és 211. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül zárt ülést rendel el. 

 

 

A Képviselőtestület 11,15 órakor zárt ülésen, majd 11, 20 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 döntését.  

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 11, 25 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

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

 polgármester jegyző 


