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Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. január 26-i ülésén, a 

Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Vörös Ibolya, Bocskay László, Máté István, Venczel Csaba, dr. Hermann 

István, Zsegraics Gyula, Erőss Bulcsú, Grőber Attila, Szirbek Rita, Pingiczer 

Sándor képviselők, 12 fő. 

  

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

   

Dr. Nagy Krisztina aljegyző, 

Rádi Róbert kabinetvezető, 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető, 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető, 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

  Holdosiné Bánhegyi Ildikó, a PVCKÖ elnöke 

meghívottak jelenléti ív szerint, 

Városi TV munkatársai 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa 

 a Napló c. újság munkatársa 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető 

 Nagy Balázs köztisztviselő. 

  

Császár Endre képviselő távolmaradását bejelentette. 

Dr. Péntek Árpád képviselő a testület ülésére később érkezett. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 8,00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a 

Képviselőtestület ülése határozatképes, 12 fő képviselő jelen van.  

 

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

hogy a 15. sorszámú előterjesztést a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület. 

 

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

határozatot hozta: 
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5/2012. (I.26.) határozat 

1. Személyi ügy  

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 

intézményvezetői állására érkezett pályázat elbírálása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az ivóvíz- és 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. 

(...) 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 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a méhnyakrák és a 

nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás támogatásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita szociális és egészségügyi 

osztályvezető 

 

5. Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft. 

és a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. vagyoni ügye 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

6. Vegyes ügyek 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

b) pontja alapján az 5. és 14. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül zárt ülést rendel el. 

 

A Képviselőtestület 8,05 órakor zárt ülésen, majd 8,15 órakor nyílt ülésen folytatja munkáját. 

A zárt ülésen dr. Péntek Árpád képviselő megérkezett a testület ülésére, jelen van 13 fő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntését.  
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1. Személyi ügy  

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő intézményvezetői 

állására érkezett pályázat elbírálása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

 A napirend tárgyalásán jelen van dr. Vörös Ibolya pályázó. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdés alapján felkért Szakértői Bizottság egyhangúlag alkalmasnak 

tartja dr. Vörös Ibolyát az intézményvezetői állás betöltésére.  

A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Szakmai Vezető Testülete 

egyetértett azzal, hogy a testület felmentse dr. Vörös Ibolyát az egészségügyi 

(szak)menedzseri vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett 

képesítés, mint kinevezési feltétel alól. 

 

Dr. Vörös Ibolya pályázó 

Elmondja, az egészségügyi ellátórendszer az öt évvel ezelőtti helyzethez hasonlóan most is 

komoly változások előtt áll. 2007-ben a kinevezése után derült ki, hogy az intézmény elveszíti 

az aktív kapacitások 26 %-át és megváltozott finanszírozási háttérrel kell ellátniuk a térség 

betegeit, ami a vezetőknek és a dolgozóknak is rendkívül nehéz feladat volt. A racionálisabb 

gazdálkodás bevezetése létszámleépítést is indokolt, a feladatokat kevesebb dolgozónak 

kellett ellátnia. Emellett azonban olyan változások is történtek, amelyek a betegellátást 

szolgálták, megpróbálták a betegelhelyezés feltételrendszerét komfortosabbá, és ezáltal 

vonzóbbá is tenni, a fenntartó segítségével javíthattak az intézmény műszerezettségén. A 

nehézségek ellenére az elmúlt öt évet pozitívan értékeli, és ezt igazolja az is, hogy a betegek 

továbbra is a pápai kórházat választják a betegellátás helyszínéül. Bízik abban, hogy az elmúlt 

időszakban végzett munkája alapul szolgálhat ahhoz, hogy a jelen nehéz helyzetben is 

rábízzák az intézmény vezetését és kollegáival együtt a lehető legmagasabb színvonalon lássa 

el feladatát. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Megkérdezi, az intézményre mennyire jellemző az orvos- és szakápoló hiány, valamint az 

orvosok külföldre történő távozása, és mit lehetne tenni fentiek kiküszöbölése érdekében, 

valamint a testület hogyan tudna ebben segíteni. 

 

Bocskay László lépviselő 

A városban több helyről is hallani, hogy bezárják a kórház szülészeti-nőgyógyászati, valamint 

gyermekosztályát. Megkérdezi, igazak-e ezek a hírek. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

A pályázó szerint sokan elégedettek a betegellátással és a kórház működésével, véleménye 

szerint azonban sok helyen inkább csökkenő bizalomról lehet hallani. Megkérdezi, mi lehet 

ennek az oka.  

A pályázatban szerepel, hogy az intézményben nehézkes az urológiai ellátás. Megkérdezi, mit 

ért a pályázó ez alatt, hány orvos dolgozik az osztályon. Az urológiai szakellátás fontosságát 

igazolja az is, hogy egy 35 év feletti férfinak évente javasolt a prosztatavizsgálat.  
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Elmondja, a szemészeti járóbeteg szakrendelésre közel két hónapos várakozási idő után lehet 

bejutni. Kérdése, a pályázó ezt mennyire tartja helyénvalónak és kéri, hogy válaszában 

mellőzze az elmúlt 8 évre történő hivatkozást.   

Elmondja, a Kórház pszichiátriai osztályán dolgozó szakorvosnak nincs túl jó híre, egy 

pszichiátriai konferencián is visszafogottan nyilatkoztak róla. Megkérdezi, hány szakorvos 

dolgozik  a neurológiai szakrendelésen ott mennyi a várakozási idő. 

Tudomása szerint a bőr –és nemibeteg-gondozóban évekkel ezelőtt tönkrement a fibróma és 

verruca eltávolítására szolgáló műszer, és ezzel a problémával a nővérek előszeretettel 

irányítják dr. Szűcs Gabriella doktornő magánrendelésére a betegeket, aki általában elfelejt 

számlát adni. Megkérdezi, tervezik-e a jövőben a gép javítását, hogy a betegek az ellátást az 

államilag finanszírozott rendelésen is igénybe tudják venni.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felhívja Erőss Bulcsú képviselő figyelmét arra, hogy néhány tényszerű állításával 

személyiségi jogokat is sérthet, amennyiben azokat nem tudja bizonyítani. Hozzáteszi, nem 

tartja helyesnek, hogy egy képviselő pletykákra hivatkozik. 

 

Dr. Vörös Ibolya pályázó 

Dr. Péntek Árpád képviselő kérdésére válaszolva elmondja, az elmúlt öt év alatt több mint 

100 főt építettek le, főleg az ápolók közül. A hiányt a közfoglalkoztatási program keretében 

próbálták meg pótolni és ezáltal a betegágy mellett nem mutatkozott hiány a tavalyi év 

végéig. Bízik abban, hogy a közfoglalkoztatás igénybevételére a későbbiek során is lesz 

lehetőségük. 

Elmondja, az országban valóban kevés az orvos, és a bérük rendezése érdekében közülük 

többen is letétbe helyezték a felmondóleveleiket, azonban ezek élesítésére nem került sor.  

Kilátásba helyezték azt is, hogy amennyiben nem érik el a céljukat, nem teljesítik az önként 

vállalt túlmunkát, ügyeleti szolgálat ellátását. Ez valóban komoly problémát okozhat a 

betegellátásban, azonban a kollegái közül senki sem jelezte, hogy csatlakozna ehhez a 

mozgalomhoz és tudomása szerint felmondólevelek elhelyezésére sem került sor.  

Elmondja, a gyermekosztályon valóban szakorvoshiánnyal küzdenek, a feladatot házi 

gyermekorvosok, valamint külsős szakorvosok segítségével látják el. Összességében az ellátás 

minden területén helyt tudnak állni és a szakorvoshiány miatt nem sérül a betegellátás. 

Bocskay László képviselő kérdésére válaszolva elmondja, a szülészeti-nőgyógyászati, 

valamint a gyermekosztály helyzete valóban kérdéses. Tavaly novemberben az ellátás 

szervezéséért felelős Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési 

Intézettel folytatott egyeztetéseken az éves szülésszámokat alapul véve azt prognosztizálták, 

hogy a pápai kórháznak nem lesz lehetősége az osztály működtetésére. Ezt a Kórház részéről 

a betegellátási mutatókra, a földrajzi elhelyezkedésre, a kistérség aprófalvas 

településszerkezetére való tekintettel nem tartották elfogadhatónak. Jelen álláspont szerint 

legalább további 2-3 évig működtethetik a szülészeti-nőgyógyászati osztályt, azonban ennek 

feltétele a gyermekosztály működtetése.  

A betegelégedettséggel kapcsolatban elmondja, nem lehet minden embernek egyformán 

megfelelni. Amennyiben egy pápai, vagy Pápa környéki lakos más egészségügyi intézményt 

választ a betegellátás helyszínéül, kizárólag az általa választott ellátásról tud nyilatkozni. 

Megjegyzi, valószínűleg az ellátási területen kívülről érkező beteg nagyobb odafigyelést kap a 

választott intézményben. Előfordulhat, hogy a pápai kórház betegellátásában részt vevők a 

hosszú várakozási idő miatt sérelmezik a betegellátást, vagy a kollegák emberi hozzáállásával 

nincsenek megelégedve. Megjegyzi, sehol sem dolgoznak ugyanolyan vérmérsékletű és 

habitusú emberek, a magánéleti problémákat sem mindig sikerül kizárni. Mindebből eredő 

elégedetlenség legfőképpen a sürgősségi betegellátásra jellemző, ahol már többször tartottak 

ezzel kapcsolatban megbeszélést, ahogyan azt két héttel ezelőtt egy konkrét ügy kapcsán is 
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tették. Hangsúlyozza, a betegek elégedetlenségével kapcsolatban akkor tudna megfelelő 

tájékoztatást adni, ha a képviselő konkrét esetet tárna fel. 

 

A nehézkes urológiai ellátás alatt azt érti, hogy az osztályon dolgozó két szakorvos látja el a 

szakrendelést is, ami a műtétes napokon sajnos háttérbe szorul, azonban megfelelő 

betegirányítással megpróbálják kiküszöbölni a fennakadásokat. Amennyiben az urológiai 

problémákat is egynapos sebészeti ellátás keretében oldják majd meg, több idő jut a 

szakellátásra, és a mindennapokban felmerülő problémákat gördülékenyebben lehet majd 

ellátni.  

A szemészeti szakrendelésre valóban hosszú várakozási idő elteltével lehet bejutni. Ez azon 

kívül, hogy a feladatot két szakorvosnak kell ellátnia, azzal is magyarázható, hogy a 

háziorvosok az indokoltnál jóval többször utalják be a betegeket szemészeti vizsgálatokra. A 

háziorvosoknál végzett kompetenciamérés kötelezővé teszi a szemészeti szakvizsgálatot, 

amelyre ha az orvos nem utalja be a beteget, csökkenni fog a praxispénze. Ezek a vizsgálatok 

a megszokott, napi körülbelül hetven fő körüli betegforgalmon túl jelentkeznek, így sajnos 

meghosszabbodik a várakozási idő. Megjegyzi, örülne, ha több szakorvos dolgozna a 

szemészeti szakellátásban, azonban az eddigi próbálkozások sajnos sikertelenek voltak. 

Hozzáteszi, a legmagasabb betegforgalma a szemészetnek van a szakellátások között. 

Elmondja, a pszichiátrián és a neurológián a kevés óraszámba sajnos nem fér bele több 

szakorvos foglalkoztatása annak ellenére, hogy a mai világban - a nehéz gazdasági helyzetből 

fakadó kilátástalanság miatt - egyre több a lelki problémával küszködő egyén. A neurológiai 

szakrendelésen két szakorvos rendel, dr. Bővíz Gábor szakorvos csökkentett, dr. Czumbil  

Norbert emelt óraszámú feladat-ellátási időben. Hozzáteszi, a szakrendelésre egy héten belül 

be lehet kerülni. 

A bőrgyógyászaton lévő diatermiás készülék valóban elromlott, annak beszerzése 

folyamatban van. Hozzáteszi, az említett elváltozások eltávolítására nem a magánrendelőkbe 

irányítják a betegeket, hanem azokra a szakrendelésekre, ahol el tudják látni a betegeket. 

Példaként említi, hogy a fej- és arctájékon található elváltozásokat a szemészeti rendelés 

keretén belül távolítják el, valamint a sebészeten és a fül-orr-gégészeten is el tudják látni a 

betegeket ezzel a problémával, nem kell ehhez magánrendelésre menni. Hozzáteszi, Erőss 

Bulcsú képviselő által említett problémát jelezni fogja az érintett szakorvosnak. 

Elmondja, az orvoshiány kiküszöbölésében a testület tagjai úgy tudnak segíteni, ha családi, 

baráti, ismerősi körükből ajánlanak olyan szakorvost, aki más városból szívesen jönne Pápára 

dolgozni. Az üres álláshelyeket pályázati felhívások közzétételével próbálják betöltetni, 

azonban a személyes ismeretség hatékonyabb. Az intézmény a törvényben meghatározottnál 

kicsit magasabb bér nyújtásával próbálja meg vonzóbbá tenni az intézményben betöltendő 

állásokat, mindezek mellett a lakhatás biztosítása is jelentős kedvezményt jelent a 

jelentkezőknek, amelyben eddig mindig számíthattak a Képviselőtestület támogatására, kéri 

ezt a jövőre vonatkozóan is. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a Képviselőtestület minden esetben támogatta a Pápán dolgozni szándékozó 

orvosok lakhatását, illetve ha nem volt lehetőség önkormányzati bérlakásban történő 

elhelyezésre, akkor a városba települni szándékozó orvos számára az önkormányzat az általa 

megállapítható lakbér és a piacon megkötött szerződésben szereplő lakbér közötti különbséget 

megtérítette.  

Elmondja, dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár Pápán tartott tájékoztatóján 

bemutatatta azt a modellt, amely az elérési távolságokon, a mortalitási adatokon, a 

rendelkezésre álló kapacitásokon alapul, azonban azonnal vitát generált, amikor sérülni 

látszottak a helyi érdekek.  
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Elmondja, az urológiai fekvőbeteg-ellátás nem tartozik a tipikusan ellátandó városi feladatok 

közé, Pápán ez a 90-es évek elején a helyi vállalkozók és az önkormányzat összefogásának 

köszönhetően valósult meg, működését pedig az akkori finanszírozási feltételek lehetővé 

tették.  

Hangsúlyozza, az ezredfordulóig nem volt probléma a kórház finanszírozásával, mert mai 

szemmel nézve az egészségügy finanszírozása egészen addig – kormányváltástól függetlenül 

– bőkezű volt. A Kórház költségvetésének akkori főösszege magasabb volt a jelenleginél, 

pedig a reálértékeket összehasonlítva a mostani főösszegnek másfélszeresének kellene lennie 

az akkorinak. Az adósságállomány felszámolását, illetve az adósság növekedésének 

megállítását a fenntartónak természetesen folyamatosan számon kell kérnie az intézményen. 

Hangsúlyozza, ma nem jellemző az olyan kórház, amelyik az Országos Egészségpénztártól 

származó bevételeiből hiány nélkül finanszírozza a kiadásait. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, vannak-e még magánrendelések a kórház épületében, illetve adnak-e még bérbe 

rendelőket az ott dolgozó orvosoknak, és ha igen, mennyiért. 

További kérdése, van-e arra valamilyen technika, amivel ki lehet szűrni azt, ha egy orvos a 

magánrendeléséről utalja be a beteget egy finanszírozott vizsgálatra, például vérvételre. 

Megkérdezi, valóban magasabb-e a más városból érkező, a szakellátást, ügyeleti ellátást 

bizonyos óraszámban kisegítő orvosok órabére – mivel tevékenységüket vállalkozóként 

végzik – azoknál az orvosoknál, akik közalkalmazottként látják el a feladatot. Érdeklődik, ez 

mennyi többletkiadást jelent az intézménynek. 

Elmondja, a média tájékoztatása szerint a nem magyar állampolgárságú orvosok bérezése 

lényegesen emelkedik ettől az évtől, erre dr. Szócska Miklós államtitkár is hivatkozott. 

Megkérdezi, igaz-e ez a hír, van-e erre Pápán példa. 

A betegeknek a kórházi ellátással való elégedetlenségével kapcsolatban elmondja, valóban 

van arra példa, hogy például egy sportsérülésnél a beteg kifejezetten kéri, hogy ne vigyék a 

pápai kórházba. Ez valószínűleg abból fakadhat, hogy más ellátást kapott, mint amiben 

részesülnie kellett volna.  

 

Venczel Csaba képviselő 

Megkérdezi, mik a tapasztalatok a mozgás-rehabilitációs osztály működésével kapcsolatban, 

és milyen szerepet szán a kórház vezetése a jövőben az osztálynak és javulhat-e ezáltal az 

intézmény gazdasági helyzete. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, az egynapos sebészetre való áttérés indokolttá teheti a járóbeteg-ellátás 

kiszélesítését. Megkérdezi, tervezik-e a rendelési idők meghosszabbítását.  

A Semmelweis Tervben az alap- és szakellátási ügyelet integrációja szerepel, megkérdezi, 

mik ezzel kapcsolatban az elképzelések. 

Megkérdezi a pályázótól, egyetért-e a Semmelweis Tervben megfogalmazottakkal és a most 

zajló egészségügyi reformmal, és profitálhat-e abból a pápai kórház. 

A progresszivitási szintek kialakításának az egyik legnagyobb vesztese a sebészeti szakma 

lesz, holott ezen a területen nagyon jók a betegelégedettségi mutatók. Megkérdezi, van-e esély 

arra, hogy az intézményben tovább folytathatják az érsebészeti tevékenységet. 

 

Dr. Vörös Ibolya pályázó 

Grőber Attila képviselő kérdésére válaszolva elmondja, az intézményben nem folytatnak 

magánrendeléseket. A magánrendelésről állami rendelésre irányított betegeket sajnos nem 

tudják kiszűrni, hozzáteszi, azt a beteget sem lehet elutasítani, akit nem a kórházban dolgozó 

orvos utalt be, mivel el kell látniuk a területileg kórházhoz tartozó betegeket.  
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Grőber Attila képviselő 

Felháborítónak tartja, hogy a magánrendelésről államilag finanszírozott rendelésre küldik a 

betegeket, a vizsgálatok eredményével pedig visszarendelik őket. Megkérdezi, ezt más 

intézményben hogyan szabályozzák. 

 

Dr. Vörös Ibolya pályázó 

Elmondja, más egészségügyi intézmény is küzd ezzel a problémával, egyelőre nem tud 

megoldást ennek a szabályozására. Olyan eset is előfordult, hogy a szakorvos nem a 

magánrendelésén, hanem már az államilag finanszírozott szakrendelésén adta a beutalót a 

betegnek. 

Elmondja, azoknak a külsős szakorvosoknak, akik hiányszakmában látnak el feladatot – 

például az intenzív és sürgősségi betegellátásban, radiológiai szakrendelésen - természetesen 

magasabb a bére, mintha közalkalmazottként foglalkoztatnák őket, azonban ez nemcsak a 

pápai kórházban van így. Hozzáteszi, az ellátórendszernek minél alacsonyabb szintjén 

helyezkedik el az intézmény, annál többet kell fizetnie a külsős szakorvosnak, mivel rá van 

szorulva a munkájára. Egy megyei kórházban akár fizetség nélkül is szívesen dolgoznak a 

rezidens orvosok. Elmondja, nem magyar állampolgárok nem dolgoznak az intézményben és 

nincsen tudomása arról, hogy másképpen történne a bérezésük az idei évtől. 

A pápai kórházban alap traumatológiai sürgősségi ellátás működik egy szakorvossal, műtéti 

beavatkozásokat kizárólag a minimál-traumatológia keretén belül vállalnak. Mindebből 

kifolyólag megérti, ha egy sérült rögtön azt a kórházat választja, ahol el tudják látni a 

sérülését. Az újonnan kialakítandó rendszerben a progresszivitási szintek szerint várhatóan 

még jobban beszabályozzák ezt, és az is elképzelhető, hogy a pápai kórházban nem láthatnak 

el ilyen típusú sérüléseket. 

Venczel Csaba képviselő kérdésére válaszolva elmondja, a mozgásszervi rehabilitációs 

osztályos feladatellátást tavaly februárban indították el, és három hónap elteltével már szinte 

teljes kapacitással működött. Hozzáteszi, megpróbáltak megtenni mindent annak érdekében, 

hogy szakmailag is megfeleljenek a kihívásoknak. Az osztályon fekvő betegek vízi- és 

fizioterápiás kezeléseinek magasabb színvonalú ellátása érdekében megszervezték a betegek 

Várkertfürdőbe történő átszállítását, a mozgásfejlesztő tornához az új épületszárny alatt – 

részben pályázati támogatásból - kialakítottak egy 80 m
2
-es tornatermet a megfelelő 

kezelőgépekkel. A betegellátásnak azt a szegmensét próbálják erősíteni, amely leginkább 

szolgálja az itt élők egészségének megóvását, teszik mindezt a városfejlesztési koncepcióval 

összhangban. Az osztály húsz ágyas kapacitása eléggé szűkös, rehabilitációs pályázattal 

megpróbálják megteremteni azt a fekvőbeteg hátteret, amely lehetőséget ad a fizetős 

rehabilitációs mozgásszervi ellátásokra is. A Várkertfürdőben mindehhez megvan a megfelelő 

háttér és ezáltal többletforráshoz juthat az intézmény. Megjegyzi, a Semmelweis Terv is 

tartalmazza ezeket az elveket. 

Szirbek Rita képviselő által feltett kérdésre válaszolva elmondja, az egynapos sebészeti ellátás 

bevezetése nem jelent visszalépést a betegellátásban, ezt fontos hangsúlyozni a médián 

keresztül is. Elmondja, a technika fejlődése és a kevésbé invazív eljárások elterjedése teszi 

lehetővé azt, hogy a betegeknek ne kelljen sokat tartózkodnia a kórházban a beavatkozások 

után. Az egynapos sebészeti ellátást a szemészeti és urológiai ellátásban vezetnék be, 

hangsúlyozza, a betegek ellátása ezáltal nem fog sérülni. Elmondja, akut probléma esetén 2-3 

órán belül eddig is ellátták az osztályon a betegeket, amennyiben erre nem lesz mód, 

természetesen kibővítik a szakrendelés időtartamát. 

Bízik abban, hogy a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési 

Intézettel folytatott tárgyalások keretén belül el tudják majd érni a rendelések óraszámának 

bővítését, és az érintett szakterületeken reggel 8 órától este 18 óráig tudnak majd szakorvosi 
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ellátást biztosítani, ehhez azonban további szakorvosakat kell majd alkalmazni. Nem tartja 

kizártnak fejvadász cégek megkeresését az állások betöltése érdekében. 

Az integrált alap- és sürgősségi szakellátás integrációjának szükségességét a Semmelweis 

Terv is megfogalmazza a betegellátás biztonságosságára, a gazdaságosságra, a 

humánerőforrás megtakarításra való tekintettel. Ennek megoldása jelenleg körvonalazódik, az 

új épületszárny földszintje alkalmas lenne – kisebb építészeti átalakítást követően – a feladat 

bevezetésére, azaz egy helyen valósulna meg a háziorvosi ügyeleti ellátás a sürgősségi 

ellátással. Ennek köszönhetően a beteget a panaszainak jelentkezésétől számított lehető 

legrövidebb időn belül el tudják majd látni, amelyet a mentőszolgálat a megyében közös 

diszpécser-rendszer bevezetésével segítene. Mindezek megvalósulásához a finanszírozási 

formák megváltoztatására is szükség van.  

A progresszivitási szintekkel kapcsolatban elmondja, a jogszabálytervezetben már 

meghatározták a minimumfeltételek mellett azokat a várható besorolási szinteket, amelyek 

jogosítványokat adnak egyes ellátóhelyeknek. A sebészeti szakma tekintetében valóban 

komoly veszteségek várhatók, mivel eddig az intézményben a sebészeti osztály majdnem 

ugyanazokkal a jogosítványokkal rendelkezett, mint a megyei kórház sebészeti osztálya. Úgy 

tűnik, hogy az érsebészet mellett a vastagbélsebészet működtetését sem szorgalmazzák a 

pápai kórházban. Elmondja, 2012. március 30-ig egyedi finanszírozás elnyerésére pályázatot 

lehet benyújtani ezen beavatkozások tekintetében és bízik abban, hogy ezáltal a későbbiekben 

is végezhetnek majd Pápán ilyen beavatkozásokat. A pályázat beadásához szükség van a 

Képviselőtestület támogatására. Az érsebészettel kapcsolatban elmondható, hogy a megyében 

nincsen olyan szakember, aki olyan színvonalon tudná ellátni a betegeket, mint ahogyan ezt 

Pápán teszik. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, némelyik szakrendelésre való bejutásra valóban sokat kell várni, azonban 

személyesen is tapasztalta, hogy vérvételre és a fül-orr-gégészeti szakrendelésre már akár 

aznapra is tudtak időpontot biztosítani. 

Úgy gondolja, amennyiben egy orvos – akár magánpraxisból, akár szakrendelésről- beutalja 

őt egy vizsgálatra, arra a beteg az általa fizetett társadalombiztosítási hozzájárulásból jogosult 

az egészsége érdekében. Megjegyzi, az emberek egészségi állapota általában 50 éves kor 

felett kezd el romlani. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A laborvizsgálatokkal kapcsolatban elmondja, nagy eltérés van abban is, hogy melyik 

háziorvosi praxisból milyen arányban kerülnek be laborvizsgálatra megrendelések. Ennek oka 

valószínűleg az, hogy nem egységes protokoll alapján dolgoznak, és előfordul, hogy a beteg is 

bejelöl magának plusz vizsgálatokat a laborkérő lapon. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Dr. Hermann István képviselő által elmondottakra reagálva elmondja, Magyarország és a 

nyugati országok egészségügye közti különbség az, hogy míg Magyarországon furcsállják, ha 

az ember 50 éves kora alatt prevenció céljából részt vesz bizonyos vizsgálatokon, nyugaton ez 

a természetes, és valószínű ezért is élnek ott tovább az emberek.  

Az egészségügy ezredfordulóig tartó bőkezű finanszírozásával kapcsolatban elmondja, sajnos 

ez nem látszik meg a magyar egészségügyön, mivel az elmúlt 20 évben nem történt 

különösebb előrelépés, úgy látszik, a pénzt valaki mégiscsak eltapsolta. 

A pszichiátrián dolgozó szakorvosnővel kapcsolatban elmondja, néhány beteg azért jár 

Győrbe magánrendelésre, mert Pápán félrekezelték. Hozzáteszi, nem szeretne személyiségi 

jogokat sérteni, azonban az orvosok tevékenységét valamilyen szinten minősíteni kell, 

megjegyzi, a betegek is kategóriákba sorolják őket.  
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Megbecsüléssel és elismeréssel beszél dr. Vörös Ibolya pályázatáról, amelyből kitűnik a 

harminc éves gyakorlat és tapasztalat. A saját és az őt delegáló politikai szervezet véleménye 

szerint azonban nem szerencsés, ha önkormányzati képviselő vezet önkormányzati fenntartású 

intézményt, ezt az iskolák vezetésével kapcsolatban is így gondolja. Tudja, hogy jogilag és 

szakmailag nem ütközik ez akadályba, morálisan viszont aggályos lehet. Megjegyzi, a 

pályázat elbírálásának kimenetele szinte biztosra vehető és az is előfordulhat, hogy pontosan 

emiatt nem adtak be az intézményben dolgozó orvosok pályázatot.  Hangsúlyozza, szakmailag 

megfelelőnek tartja a pályázatot, és azt is látja, hogy pályázó nem mindenben ért egyet a 

kormány intézkedéseivel. Elmondja, jelen esetben a testület– mivel politikusról van szó - 

felmentette a pályázót 5 évre az egészségügyi szakmenedzseri végzettség alól, viszont 

általában, ha egy pályázó nem rendelkezik az állás betöltéséhez előírt képesítéssel, a testület 

erre való hivatkozással el szokta utasítani a pályázatát, és ezt a megkülönböztetést nem tarja 

korrektnek.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Fentiekre reagálva elmondja, a felmentést nem politikusként adta meg a testület, annak 

lehetőségét a törvény biztosítja. Hozzáteszi, ez független attól, hogy a tisztséget betölteni 

kívánó pályázó politikus-e vagy sem. 

Elmondja, 2000. óta – amióta Erőss Bulcsú képviselő szerint eltűnt az egészségügy 

finanszírozására biztosított pénz – új szárnyat építettek a kórház épületéhez, 

computertomográfot, mammográfiai vizsgáló-készüléket szereztek be, felújították a 

háziorvosi rendelőket és gyógyászati központot építettek. Véleménye szerint ez azt bizonyítja, 

hogy némileg változott Pápán az egészségügy helyzete. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Hozzászólását felolvasva elmondja, az egészség az egyén és a közösség legfontosabb értéke, 

amely meghatározza az egyes emberek életét, életminőségét, a társadalom jövedelemtermelő 

képességét. Az emberek egészsége nem magánügy, hanem közügy, hiszen az egészség 

megőrzésének, helyreállításának felelősségében az egyénnek és az államnak egyaránt 

osztoznia kell. Jelenleg a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 

intézményvezetői állásáról dönt a testület, ami közügynek számít, hiszen az intézmény Pápa 

és a várost övező kistérség lakosságának egészségügyi ellátását biztosítja. Elmondja, dr. 

Vörös Ibolya 2007. óta vezeti főigazgatóként az intézményt, és az akkori pályázatában 

felvázolt jövőképből, vezetői elképzeléseiből több olyan dolog is megvalósult, melyek 

elősegítették a likviditási problémák csökkentését, a komfortfokozat javítását és a korszerű 

betegellátást. A pályázó munkáját az elmúlt 5 év alatt a nagyfokú szakmai igényesség és a 

problémák megoldására való törekvés jellemezte. A jelenlegi pályázatban is szerepelnek 

jövőre vonatkozó elképzelések, azonban jövőképről az egészségügy jelenlegi bizonytalan 

helyzetében nehéz nyilatkozni és bátorság kellett ahhoz, hogy ilyen helyzetben bárki is 

jelentkezzen egy egészségügyi intézmény vezetésére. A kórház – 2007-hez hasonlóan – most 

is jelentős változások előtt áll. 2007-ben az akkori egészségügyi reform következményeként 

az aktív ágyak 26 %-a krónikus ággyá alakult, amely a finanszírozás csökkentését 

eredményezte. A jelenlegi egészségügyi reform elképzeléseit a Semmelweis Terv tartalmazza, 

amelynek több pontja sem kedvező a pápai kórházra nézve. Mindezek alatt a centralizálásra, a 

progresszivitási szintek kialakítására gondol, amelynek legnagyobb vesztese a sebészeti 

szakma lehet. Az új felállás csak egyéni finanszírozás igényére benyújtott pályázattal 

küszöbölhető ki, és remélni lehet, hogy figyelembe fogják venni a morbiditási, földrajzi 

mutatókat.  

A pályázatban szerepel, hogy a szaktárca elképzelései szerint a gyerekosztály nappali 

kórházként működne tovább, a szülészeti-nőgyógyászati osztály megszűnne az alacsony 

születésszámra tekintettel. Véleménye szerint ez további létszámleépítést és pályaelhagyást 
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generálhat, bízik abban, hogy a pályázatban szereplő ígéretek, amely szerint megpróbálják a 

szülészetet legalább további 2-3 évig működtetni, a nappali kórház formájában biztosított 

gyermekellátást pedig nem alakítják ki, valóra válnak. 

Vitathatatlan, hogy a jelenlegi egészségügyi ellátórendszer szerkezete és a működési feltételei 

nem felelnek meg a lakosság egészségi állapotából adódó feladatoknak, mindemellett a 

diagnosztikus és terápiás haladás okozta egyre nagyobb költségrobbanás, az inflációt sem 

követő finanszírozás változatlan intézményrendszer mellett a cselekvés huszonnegyedik 

órájában már kezelhetetlen folyamatokat generálhat. A Semmelweis Terv, amely a kórházat 

bővített alapszakmásból szűkített alapszakmás kórházzá kívánja változtatni, nem számol a 

morbiditási és mortalitási demográfiai mutatókkal, a közlekedési lehetőségekkel, a kistérség 

aprófalvas szerkezetével, és emellett a tervben nem esik szó a legfontosabb beavatkozási 

irányvonalak között az adósságállomány konszolidációjáról, valamint az ágazatnak korábban 

beígért többletforrás megjelenítéséről sem.  

A pályázatban több hipotézist is megfogalmaztak, amelyek megvalósulására –a Semmelweis 

Terv elképzeléseit ismerve – nincsen garancia, például, hogy a kórház a térség meghatározó 

egészségügyi intézménye legyen, kielégítse a lakossági szükségeket és igényeket, biztos 

munkahelyet és megélhetést biztosítson az egészségügyi dolgozóknak. Jelenleg úgy tűnik, 

hogy a pápai kórház többletforrásra az egészségturizmus kapcsán tehet szert, ugyanakkor több 

szakma is vesztese lehet a kirajzolódó egészségügyi reformfolyamatnak. 

Elmondja, a pályázót szakmai, vezetői felkészültsége alkalmassá teszi az intézmény 

vezetésére, véleménye szerint azonban nehezebb helyzetben lesz a kórház fenntartásával, 

fejlesztésével, szakmai színvonalának megőrzésével kapcsolatban, mint amilyenben öt évvel 

ezelőtt volt. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Egyetért Szirbek Rita képviselővel, hogy az öt évvel ezelőtti helyzethez hasonlóan most sem 

lesz könnyű az intézmény vezetése.  

Elmondja, a pápai kórház soha nem versenyezhetett egy megyei kórházban nyújtott ellátással 

és az ott dolgozó orvosokkal. Örül, hogy Pápán működik egy kórház, ahol adott színvonalú 

ellátás működik, amely nagymértékben függ a gazdasági lehetőségektől. 

Hozzáteszi, támogatja dr. Vörös Ibolya pályázatát és megválasztása esetén munkájához sok 

sikert kíván. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Úgy gondolja, hogy mivel nem kezelik külön az intézményben dolgozó vagy külsős 

szakorvosok által laborba írt beutalókat, ezáltal a betegeket sem tudják szétválasztani, így a 

kórház ezek után a betegek után is igénybe tudja venni a normatívákat és a különböző 

forrásokat. 

Meggyőződése, hogy azok, akik a pápai kórházról negatívan nyilatkoznak, nem az egész 

kórházról vélekednek így, hanem némelyik szakorvosról. Hozzáfűzi, biztos abban, hogy dr. 

Havrilla Gyula orvos igazgatóhoz, sebész szakorvoshoz bármikor szívesen fordulnak a 

betegek. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel nem kíván részt 

venni a szavazásban. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat „A” változatával foglaltakkal kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

5/2012. (I.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bek. b. 

pontjában biztosított jogkörében eljárva a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. – továbbiakban: Kjt. - 

22/B. §-ában, valamint a Kjt. egészségügyi intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. 

rendeletben foglaltak figyelembe vételével a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. X. fejezetében 

foglaltak alapján a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő magasabb vezetői főigazgatói munkakörének 

ellátásával Dr. Vörös Ibolyát bízza meg.  

A megbízás 2017. január 25-ig terjedő határozott időre szól.  

 

A Képviselőtestület a gyógyintézetek vezetőjének és 

vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a 

vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes 

eljárási szabályairól szóló módosított 13/2002. (III.28.) EüM 

rendelet 1. § (1) bek. b/ pontjában meghatározott képesítés alól a 

pályázót – a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő Szakmai Vezető Testületének egyetértésével – 

felmenti. Egyidejűleg kötelezi a végzettség – 5 éven belül 

történő – megszerzésére.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a 

munkaszerződés megkötésével kapcsolatban szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjáról szóló 40/1995. 

(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

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

vezérigazgatója. 

Grőber Attila képviselő a testület üléséről távozott, jelen van 12 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a rendelet-tervezetet a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság, a Borsosgyőri Városrész 

Önkormányzata,  valamint a Tapolcafői Városrész Önkormányzata egyhangúlag elfogadásra, 

az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja.  
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Pingiczer Sándor képviselő 

A Képviselőtestület a novemberi ülésén állapította meg az infláció mértékéhez igazodva a 

2012. évre vonatkozó víz-és csatornahálózati díjakat, majd ezt követően az Országgyűlés a 

2011. december 30-i ülésnapján fogadta el a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényt, amely 

szerint a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás díját a 

víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. Fenti rendelet hatályba 

lépéséig a víziközmű-szolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest 

legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazhat, ezért csökkenteni kellett a 

testület által novemberben megállapított díjak mértékét. A csökkentés mértéke minimális, a 

víz- és csatornahasználatért fizetendő díjakból összesen mintegy 7-8 Ft/m
3
+ÁFA jön le. 

Nem tartja jó megoldásnak, hogy a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásért 

fizetendő díjhoz hasonlóan a vízdíjakkal kapcsolatos hatósági ármegállapítás lehetőségét 

elveszik az önkormányzatoktól, mivel a szolgáltatók között jelentős különbségek lehetnek. 

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-

tervezettel kapcsolatban megkérdezi, hogyan fogja befolyásolni a szilárdhulladék-kezeléssel 

kapcsolatos díjakat az, hogy a közszolgáltatási díj mértéke a törvény szerint nem haladhatja 

meg a települési önkormányzat képviselőtestülete által rendeletben 2011. évre megállapított 

díj mértékét, mivel a szilárdhulladék-kezelési rendszer elindulása után az önkormányzat a 

szolgáltatásért fizetendő díj jelentős emelését tervezte. Úgy érzi, a díjak központi 

szabályozásával kapcsolatban még sok a bizonytalanság, a rendelet-tervezeteket azonban 

elfogadhatónak tartja.  

 

Dr. Péntek Árpád és Máté István képviselő a testület üléséről távozott, jelen van 10 fő 

képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a gáz és villany használatáért fizetendő díjak mértékét eddig is központilag 

szabályozták, így lesz a 2012. évtől a víz- és csatornahasználatért fizetendő díjakkal is. 

Hozzáteszi, a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés díját ugyan az önkormányzat 

állapíthatja meg, azonban ezt kizárólag akkor teheti, ha a szolgáltató gazdálkodása nem 

veszteséges.  

Megköszöni a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. vezérigazgatójának az általuk nyújtott 

szolgáltatás minőségét. Hozzáteszi, a vízművek hatékonyságát összehasonlítva elmondható, 

hogy Pápán egy alkalmazottra közel 100.000 m
3
 ivóvíz szolgáltatása jut, míg a közelben lévő 

regionális szolgáltatónál ennek csupán egyharmada, azaz a pápai szolgáltató háromszor 

hatékonyabban működik. Elmondja, a jogszabály változása Pápán viszonylag méltánytalan 

helyzetet teremtett. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 
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1/2012. (I. 26.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ivóvíz- és 

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

önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú 

önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

3. 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 

 

 

Máté István képviselő a testület ülésére visszaérkezett, jelen van 11 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a rendelet-tervezetet a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság, a Borsosgyőri Városrész 

Önkormányzata,  valamint a Tapolcafői Városrész Önkormányzata egyhangúlag elfogadásra, 

az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja.  

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, az önkormányzat 2012-ben nem tervezte a 

közszolgáltatásért fizetendő díjak emelését, mivel azokat a Királyszentistváni Hulladéklerakó 

Rendszer működésének beindulása után úgyis emelni szükséges. Hozzáteszi, a felhalmozott 

tartalékok – amelyek ebben az esetben kompenzációként szolgálnak – valamint a társaság 

kintlévőségeiből származó bevételek elegendő forrást biztosítanak 2012-ben - a 

hulladékkezelő rendszer beindulása után is - a szolgáltatás ellátásához.  

A települési folyékony hulladékkezelés díjával kapcsolatban elmondja, a díjakat egyeztették a 

Talajerőgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével. Hangsúlyozza, a díjak csökkentése a szolgáltatást 

biztosító gazdasági társaság 2012. évi üzleti tervét nem befolyásolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

2/2012. (I.26.) 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. 
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Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás 

támogatásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a rendelet-tervezetet az Egészségügyi és Szociális, a Pénzügyi Bizottság, a 

Borsosgyőri Városrész Önkormányzata,  valamint a Tapolcafői Városrész Önkormányzata 

egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja.  

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, tavaly az érintett gyermekeknek kizárólag egyharmada élt a rendeletben biztosított 

lehetőségekkel. Megkérdezi, megfelelően tájékoztatták-e az érintett lánygyermekek szüleit. 

Véleménye szerint jobban kellene propagálni az önkormányzat által biztosított lehetőségeket. 

Érdeklődik, más településeken milyen arányban vettek részt az oltási programban. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a helyi médiákon keresztül hívták fel az érintettek figyelmét, és bízik abban, hogy 

a háziorvosok is megfelelően tájékoztatták a jogosultakat.  

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, a tavalyi évben 175 fő érintett lánygyermekkel számoltak a 

költségvetés tervezésekor. A közbeszerzési eljárást elnyerő cég a programban való részvételi 

arányt 50 %-osra tervezte, azonban végül ezt az arányt nem érték el.  

Hozzáteszi, az érintett korosztály törvényes képviselőit levélben tájékoztatták az oltásról és a 

támogatás igénybevételének lehetőségéről. Elmondja, egy alkalommal még azt is 

megszervezték, hogy az oltás által biztosított védelemről és annak hatékonyságáról az 

osztályvezető főorvos - nőgyógyász tájékoztassa az érdeklődőket, azonban a tájékoztatóra 

egyetlen szülő sem jött el. Véleménye szerint az önkormányzat a rendelet megalkotásával és a 

hivatalban végzett háttérmunkával nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az érintettek 

igénybe vehessék a támogatást. Mindezeken túl a szülők felelőssége, hogy beoltatják-e a 

gyermeküket. Elmondja, az idén is tájékoztatják az érintett gyermekek szüleit és bízik abban, 

hogy legalább annyian igénybe veszik az oltással kapcsolatos támogatást, mint tavaly. 

Hozzáteszi, azt nem tudják, hogy a szülők nem oltatták-e be már önerőből a gyermeküket 

korábban a háziorvos javaslatára, vagy nem tették-e azt meg a rendeletben szereplő határidő 

lejárta után. A tervezett számok a megkeresettek számához igazodnak, a ténylegesen beoltott 

gyermekek számát azonban nem tudják. Az önkormányzat a támogatás biztosítását 

egészségügyi prevenció keretében hosszú távra tervezi, és reméli, hogy sokan élnek majd a 

lehetőséggel. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Bízhatnak abban is, hogy a program egyre ismertebbé válik. A programban résztvevők száma 

is azt igazolja, hogy a magyarok egészségkultúrája sajnos nem a megelőzésen alapul.   

 
Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezetőtől, volt-e olyan szülő, aki 

azért nem élt a rendeletben biztosított lehetőségekkel, mert anyagi helyzetéből fakadóan nem 

tudta kifizetni az első oltóanyag árát sem, és kért-e ehhez támogatást az önkormányzattól. 

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, nem volt példa ilyen irányú megkeresésre. Hozzáteszi, 

rendkívüli gyermekvédelmi, illetve egyéb támogatás formájában biztosan találtak volna 

megoldást a problémára. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Elmondja, a rendelet elfogadását követően az általa vezetett intézményben valamennyi 

érintett gyermek szülőjét tájékoztatták a támogatás lehetőségéről. Tudomása szerint az 

önkormányzaton kívül más szervezeteknél is volt lehetőség az oltás kedvezményes áron 

történő beadatására, ezzel a lehetőséggel néhányan éltek is, erről Benecz Rita szociális és 

egészségügyi osztályvezetőt is tájékoztatta. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Hozzászólását felolvasva elmondja, a világon kétpercenként egy, Magyarországon évente 

mintegy 500 nő veszti életét méhnyakrák miatt, ezért is kell kiemelten kezelni a betegség 

megelőzését. Hangsúlyozza, a ráknak ez a fajtája védőoltással megelőzhető, ezért is fontos a 

védőoltással kapcsolatos program elterjesztése.  

Az interneten végzett kutatása eredményeként megállapítható, hogy azokon a településeken, 

ahol az oltássorozat mindhárom védőoltását finanszírozza az önkormányzat az adott évi 

költségvetéséből, az érintett korosztály részvételi aránya eléri a 80-90 %-ot. Példaként említi 

Székesfehérvár városát, ahol az érintett korosztály 90 %-a, Gyöngyösön 72 %-a, 

Tiszaújvárosban 85 %-a, Tatabányán pedig 75 %-a igényelte az ingyenes védőoltást. A 

magyarországi statisztikák alapján elmondható, hogy a részleges finanszírozású programban 

részt vevők aránya ennél jóval kevesebb, akár 40 % alá is csökkenhet. A részvételi arány 

annál alacsonyabb, minél nagyobb önrészt kell vállalniuk a szülőknek. 

Fontosnak tartja a program továbbvitelét, szükség esetén az önkormányzat által átvállalt oltási 

költségek növelését, mindezek mellett pedig az oltás népszerűsítését orvosok, védőnők, az 

oltást gyártó cég bevonásával, amelyben sokat segíthetne a helyi írott és elektronikus média. 

Bízik abban, hogy az országos egészségpolitika alakítói idővel beemelik a hazai kötelező 

védőoltások körébe a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni vakcinát. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Célszerűnek tartaná, ha jövedelmi viszonyoktól függően az önkormányzat az első oltás 

költségét is átvállalná. Hozzáteszi, ez körülbelül 10-20 családot érintene, és nem jelentene 

akkora többletkiadást az önkormányzatnak. Hangsúlyozza, az oltással kapcsolatos 

tájékoztatással egyidejűleg erre a lehetőségre is fel kellene hívni a szülők figyelmét. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Azt javasolja, jelenleg ne változtassanak a rendeletben biztosított feltételeken, azonban, ha a 

nyomatékos tájékoztatás – amely az első oltásra vonatkozó támogatás lehetőségéről is szólna - 

ellenére az idén is kevesen vesznek részt az egészségprevenciós programban, és lesz olyan, 

aki a jövedelmi helyzetéből fakadóan, az önkormányzat jelenlegi ellátórendszere feltételei 
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mellett sem tudja igénybe venni az önkormányzat által biztosított lehetőségeket, megoldást 

keresnek a problémára. Hangsúlyozza, a lehetőségekhez mérten megpróbálnak segíteni az 

érintetteknek.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

3/2012. (I. 26.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás 

támogatásáról 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 

 

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A 216/2011. (XII.22.) határozatra adott jelentéssel kapcsolatban elmondja, hogy a pápai 

sportegyesületek által benyújtott pályázatokat a bizottság elbírálta, annak eredményéről 

tájékoztatni fogják a testület tagjait. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

6/2012. (I.26.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 200, 

202/2011. (XI.24.) határozatok, a 211, 215, 216, 217, 

219/2011. (XII.22.) határozatok végrehajtására adott 

jelentéseket elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

2/1996. (I.30.) határozat végrehajtására adott jelentést 

elfogadja, ezzel egyidejűleg a határozat 2/d pontját hatályon 

kívül helyezi. 
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6. Vegyes ügyek 

 

a) Pápa város intermodális közlekedésének komplex átalakítása, fejlesztése – 

részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése címen pályázat benyújtása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

Elmondja, a pályázatnak az előkészítő költségét annak elnyerése esetén elszámolhatják. 

Véleménye szerint az önkormányzat kizárólag nyerhet azzal, ha a tanulmánynak 

köszönhetően körvonalazódik egy világos irányokat kijelölő közlekedési koncepció. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Megkérdezi, mire számít az önkormányzat a pályázat elnyerése esetén. Néhány önkormányzat 

tanulmánya elkészítésének céljai között szerepel, hogy a városban feltárják a közlekedési 

fejlesztési alternatívákat, lehetséges műszaki megoldásokat, kapcsolódási pontokat hozzanak 

létre különböző közlekedési eszközök útjai között, összehangolt menetrendet alakítsanak ki, 

egységes utas tájékoztató és jegykiadó rendszert hozzanak létre, illetve akadálymentes 

átszállási kapcsolatokat biztosítsanak. Pápán most újították fel az autóbusz-állomáson a várót, 

a városnak már kiépített kerékpárútjai vannak, így érdekli, hogy milyen terveket tartalmazhat 

majd az elkészítendő tanulmány 7 millió Ft-ért és valóban szükség van-e rá. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a pályázat 1-2 milliárd Ft forrás bevonását tesz lehetővé a helyi közlekedés 

korszerűsítésére. A forrásbevonás egyik nyertese a helyi tömegközlekedési szolgáltató lehet, 

mivel ezáltal akár korszerű, energiatakarékos járműveket tudnak majd forgalomba állítani. 

Véleménye szerint hosszútávon mindenképpen mentesíteni kell a várost – kifejezetten a 

belvárost – az autóforgalom alól, hiszen a pápai településszerkezet nem rendelkezik széles, 

nagy forgalmat elviselni képes úthálózattal. A gépjárműforgalom mérséklésére különböző jól 

bevált módszerek léteznek, azonban ez minden városban eltérő. A város bevezető szakaszain 

nagy kapacitású P+R parkoló kialakítását tervezik, ahol az emberek elhelyezhetnék az 

autóikat, és kedvezményes áron a tömegközlekedést vehetnék igénybe úti céljaik eléréséhez. 

A városban valóban jól kiépített a kerékpárút-hálózat, azonban némely forgalmas úton még 

nincsen megoldva a kerékpáros közlekedés. Hozzáteszi, Pápa-Kéttornyúlak és Pápa között is 

szeretnének kerékpárutat építeni.  

Fontosnak tartaná, hogy legyen egy kutatásokkal megalapozott kép a pápai közlekedési 

szokásokról, például mennyien közlekednek gyalog, mennyien veszik igénybe a 

tömegközlekedést, létezik-e Pápán a car-schering rendszer. A tanulmány eredményeire 

alapozva - kedvezmények biztosításával – megpróbálnák a pápaiak közlekedési szokásait a 

kerékpáros, gyalogos autóbusszal történő közlekedés irányába terelni. 

A buszpályaudvar épülete valóban véglegesnek tekintendő, viszont szeretnék csökkenteni a 

hozzá tartozó pályaudvar területét, amelyet akár a pályázatnak köszönhetően nem saját 

forrásból kellene megvalósítaniuk. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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7/2012. (I.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Pápa 

város intermodális közlekedésének komplex átalakítása, 

fejlesztése – részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése” 

című pályázatának a KÖZOP-5.5.0-09-11 számú prioritásra 

történő benyújtását támogatja. 

A pályázat benyújtásához szükséges bruttó 7 mFt-ot 2012. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat 

benyújtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

b) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. évi munkaterve 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Borsosgyőri, valamint a Tapolcafői Városrész Önkormányzata 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, a felsorolt napirendeken kívül további 

előterjesztéseket tárgyal majd meg a testület az év során. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

8/2012. (I.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2012. évi 

munkatervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

 

 

c) Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 2011. évi teljesítményének értékeléséről 

szóló tájékoztató tudomásul vétele, a hivatal köztisztviselőire vonatkozó 

2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező, kiemelt helyi célok 

meghatározására vonatkozó javaslat 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 2011. évi munkáját. 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

9/2012. (I.26.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 

34. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel dr. Áldozó 

Tamás polgármesternek Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

2011. évi teljesítményének értékeléséről szóló tájékoztatását 

tudomásul veszi.  

 

2. A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a hivatal 

köztisztviselőire vonatkozó 2012. évi teljesítmény-

követelmények alapját képező, kiemelt helyi célok 

meghatározására vonatkozó javaslatát – figyelemmel a 

központi jogszabályokban és a helyi rendeletekben, a 

képviselőtestület határozataiban és éves munkatervében 

foglaltakra, valamint az önkormányzat költségvetésében 

meghatározandó feladatokra – terjessze a Képviselőtestület 

elé. 

 

Határidő: 2012. február 29. 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

                 Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

 

d) Helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról 

és a költségvetési tervezésről szóló megállapodás megkötése érdekében 

tárgyalások folytatása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

10/2012. (I.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

polgármestert, hogy a városban működő helyi nemzetiségi 

önkormányzatokkal tárgyalásokat folytasson a működési 

feltételek biztosításáról és a költségvetési tervezésről szóló 

megállapodás megkötése érdekében.  

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

rendelkezéseinek megfelelően az előterjesztésben foglaltak 

szerinti megállapodásokat megkösse. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Dr. Nagy Krisztina aljegyző 
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e) Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatósággal Győry Eszter közalkalmazott 

foglalkoztatásával kapcsolatban létrejött megállapodás megszüntetése  

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Venczel Csaba képviselő 

Megkérdezi, jelenleg hányan látogatják a gyűjteményt, és várható-e a látogatottság javulása 

annak Kékfestő Múzeumba való áthelyezésével. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, 2010-ben a szervezett csoportokon túl a gyűjteményt 66 fő látogatta meg, ezért is 

szeretnék áthelyezni a Kékfestő Múzeum használaton kívüli helyiségébe, ahol reményeik 

szerint a Múzeum évi 10-20.000 fő közötti látogatójából többen is megtekintenék. Az 

áthelyezéssel lehetőség nyílik a munkaerő optimális kihasználására, hiszen a gyűjtemény 

kezelője a Múzeum állományába kerül. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

11/2012. (I.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

kezdeményezi a 133/1997. (VI. 24.) határozata alapján a 

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatósággal - Győry Eszter 

közalkalmazott foglalkoztatásával kapcsolatban - létrejött 

megállapodás 2012. május 1. napjával történő megszüntetését.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a 

megállapodás megszüntetésével kapcsolatban szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

          Rádi Róbert kabinetvezető 

 

f) Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye Pápa, Barát u. 

4-6. szám alatti telephelyén működő Idősek Otthona férőhelyeinek 

csökkentése  

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

12/2012. (I.26.) határozat 

1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 

Pápa, Barát u. 4-6. szám alatti telephelyén működő Idősek 

Otthona 35 férőhelyét 2012. január 31. napjával 15 

férőhelyre (demens csoport) csökkenti. 

 

A Képviselőtestület utasítja az intézményvezetőt, hogy a 

szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: azonnal, illetve legkésőbb 2012. január 31. 

Felelős: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

2) A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a 

működési engedély módosítása érdekében a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához 

nyújtson be kérelmet és a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

g) 2014. évi U-19 Európa-bajnokság Döntő Tornájának egyik helyszíneként 

csatlakozás az MLSZ által Magyarország képviseletében benyújtott 

pályázathoz  

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja.  

Elmondja, megtiszteltetés, hogy egy ilyen jelentőségű esemény egyik helyszínének –Győr, 

Székesfehérvár és Budapest mellett -Pápát választják. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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13/2012. (I.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, 

hogy a város a 2014. évi U-19 Európa-bajnokság Döntő 

Tornájának egyik helyszíneként csatlakozzon az MLSZ által 

Magyarország képviseletében benyújtott pályázathoz. A 

rendezvény lebonyolításával kapcsolatban szükséges 

költségvetési fedezetet az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében biztosítja.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

folytasson tárgyalásokat és nyertes pályázat esetén kössön 

megállapodást az MLSZ-el a rendezvény lebonyolításával 

kapcsolatban.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

 

h) Agroprodukt Zrt. által az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Program „Mezőgazdasági utak fejlesztése” 

keretében benyújtandó pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat  

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az előterjesztésben foglaltak szerint önkormányzati utak – leginkább földutak - 

korszerűsítésével, felújításával és üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat takarítana meg az 

önkormányzat a pályázat elnyerése esetén.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

 

14/2012. (I.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az Agroprodukt Zrt. által az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program „Mezőgazdasági utak fejlesztése” 

keretében benyújtandó pályázathoz szükséges – az előterjesztés 

mellékletét képező - hozzájárulási nyilatkozatot aláírja az alábbi 

feltételekkel: 
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- az Agroprodukt Zrt. a pályázat kötelező fenntartási 

időszakában vállalja az utak fenntartásával, üzemeltetésével 

kapcsolatos költségek viselését, valamint  

- a pályázattal kapcsolatos tervezési, kivitelezési és fenntartási 

időszak folyamán az Agroprodukt Zrt. köteles az 

Önkormányzattal, mint tulajdonossal folyamatosan 

egyeztetni. 

 

Határidő:   2012. január 31. 

Felelős:     Dr. Áldozó Tamás polgármester 

       Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testület soron következő ülésére várhatóan 2012. február 

23-án vagy március 1-jén kerül sor, az önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 

rendeletét pedig február 13-ig kapják meg a képviselők. 

Felhívja a jelenlévők figyelmét a 2012. január 27-i vállalkozók fogadására, valamint a 

Nemzetközi Holokauszt Emléknapon a Zsinagógában tartandó megemlékezésre. 

 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 10, 10 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

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

 polgármester jegyző 


