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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, 

a Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Unger Tamás alpolgármester 

 

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

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

Grőber Attila, Szirbek Rita, Pingiczer Sándor képviselők, 14 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, 

Polgár Jenő közigazgatási osztályvezető, 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető, 

önkormányzati intézmények vezetői a jelenléti ív szerint, 

meghívottak jelenléti ív szerint, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

 a Napló c. újság munkatársa, 

 infopapa.hu internetes honlap munkatársa, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető, 

 Nagy Balázs köztisztviselő. 

  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Képviselőtestület ülése határozatképes, 14 fő képviselő jelen van.  

 

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

hogy a 37., 38. és 39. sorszámú előterjesztéseket a vegyes ügyek között tárgyalja meg a 

testület. 

 

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

határozatot hozta: 
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15/2012. (III.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. 

március 1-jei ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

1. Személyi ügy 

Kitüntető címek adományozására vonatkozó javaslatok 

elbírálása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  .../2012. 

(...) 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 

 

3. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  .../2012. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló 6/1995. (I.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

6. Beszámoló a Kékfestő Múzeum első évi üzemeltetésének 

tapasztalatairól 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

7. Beszámoló a Pápa Város Önkormányzata által fenntartott 

bölcsődék tevékenységéről 

Előadó: Szabó Istvánné intézményvezető 

         Berkes Béláné intézményvezető 

           Beke Ágnes intézményvezető 

 

8. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 

külkapcsolatainak 2011. évi alakulásáról és a 2012. évre 

tervezett programokról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

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

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

indítványozza, hogy a 35. sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt. 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bek. a/ pontja alapján bejelenti, 

hogy a 16. és 36. sorszámú előterjesztések tárgyalására zárt ülésen kerül sor. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül zárt ülést rendel el. 

 

A zárt ülést követően a Képviselőtestület 8,20 órakor nyilvános 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.  

 

 

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

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 

 

 A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a mellékelt 

jelenléti ív szerint. 

 

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. 

 

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 és 3 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

4/2012. (III.1.) 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. 
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Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

3. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül elfogadásra javasolja. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Megkérdezi, mi az oka annak, hogy 2013-2015 évben az ideinél jóval kevesebb bevételt 

tervez az önkormányzat a tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni jogok értékesítéséből, 

vagyonhasznosításból. Kérdése, hogy a kevesebb bevétel indoka az-e, hogy az önkormányzat 

áron alul értékesítené a tulajdonában lévő ingatlanait, vagy a város az értékesítés helyett a 

lakásokat szociális bérlakásként hasznosítaná. Az is előfordulhat, hogy az önkormányzati 

tulajdonú üzletek bérbeadásából származó bevételek csökkenése miatt tervez kevesebb 

bevétellel ezen a téren az önkormányzat néhány üzlet, vállalkozás bezárása miatt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A kérdésre válaszolva elmondja, az elmúlt években nem származott komoly bevétel 

önkormányzati bérlakások értékesítéséből. Hozzáteszi, óvatosságból állapították meg a 2013-

2015 közötti időszakra tervezett 150 millió Ft-os összeget. Véleménye szerint költségvetést 

minimális bevétellel és maximális kiadással kell tervezni. Hozzáteszi, a 2012-re tervezett 244 

millió Ft-os bevételben már egy 110 millió Ft-os adásvétel bevétele is szerepel, amelyre 

előszerződést kötöttek. Hozzáteszi, 5 ha terület értékesítéséről van szó a Pápai Ipari Parkban. 

Hangsúlyozza, a bevételek között az ingatlan adásvételből, vagy az ingatlan adásvételeknek a 

pozitív különbözetéből származó bevétel mellett a vagyoni értékű jogok értékesítéséből 

származó bevétel is szerepel. 

Hangsúlyozza, ilyen tartalmú előterjesztést még nem fogadott el az önkormányzat. Az 

előterjesztésben szereplő adatsor az önkormányzat éves költségvetésének részét képezte, 

illetve abból lehetett összeállítani más logika alapján. Az önkormányzati hitelfelvételnek a 

gátja az, hogy az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-ánál nem lehet több az éves fizetési 

kötelezettség. Elmondja, az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a a határozati javaslatban 

foglaltak szerint 2012-ben 930 millió Ft, míg a fizetési kötelezettsége csak 308 millió 980 

ezer Ft. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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19/2012. (III.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) 

bekezdése szerint a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja 

felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak 

szerinti saját bevételeit, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 

évre várható összegét az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi 

költségvetéséről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a mellékelt 

jelenléti ív szerint, valamint Borsodiné Kisfaludy Katalin könyvvizsgáló. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

javasolja. Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. A Humánerőforrás Bizottság a rendelet-tervezetet 2 igen 

szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. Az Egészségügyi és 

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

nélkül elfogadásra javasolja. A Gazdasági Bizottság a rendelet-tervezetet 3 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal elfogadásra javasolja. A Borsosgyőri és a Tapolcafői Városrész 

Önkormányzata a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vezetői a költségvetési javaslat intézményre 

vonatkozó részét elfogadják. 

A Pedagógusok Szakszervezetének képviselője a rendelet-tervezet közoktatási ágazatra 

vonatkozó rendelkezéseit tudomásul veszi, továbbá kéri, hogy lehetőség esetén legalább 

5.000,- Ft értékben étkezési hozzájárulás kerüljön megállapításra a közalkalmazottak 

tekintetében. 
A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének képviselője a rendelet-

tervezet közművelődési ágazatra vonatkozó rendelkezéseit elfogadja, továbbá kéri, hogy 

lehetőség esetén legalább 5.000,- Ft értékben étkezési hozzájárulás kerüljön megállapításra a 

közalkalmazottak tekintetében. 

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Demokratikus 

Szakszervezetének képviselője a rendelet-tervezetet a köztisztviselők tekintetében elfogadja, 

továbbá kéri, hogy lehetőség esetén a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők 

részére a helyi rendeletben illetménykiegészítés kerüljön megállapításra. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Megkérdezi, várható-e az idén az önkormányzatok kötelező feladatainak ellátása terén 

színvonalcsökkenés, ugyanis a könyvvizsgálói jelentés azt tartalmazza, hogy a jelenlegi 

színvonal kizárólag megszorítások mellett tartható fent. Véleménye szerint megszorításokkal 
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nem lehet színvonalat fenntartani. Kérdése továbbá, várhatóak-e elbocsátások a Polgármesteri 

Hivatalnál és az önkormányzat intézményeinél? 

Megkérdezi, hogy a költségvetés milyen mértékű ingatlaneladással számol, mivel a saját 

felhalmozási célú bevételek között nem talált erre vonatkozó adatot. 

Elmondja, a napokban került nyilvánosságra, hogy az OTP Bank árfolyam rögzítési csomagot 

ajánl a kötvényt svájci frankban kibocsátó önkormányzatoknak. Az ajánlat szerint 2014. 

december 31-ig 200 Ft-os svájci frankos árfolyamon törleszthetnek az érintettek. A 

felhalmozódó különbözetet forint alapú hitellel lehet majd kiváltani, amelynek a kamata 

háromhavi BUBOR+1,5 %. Laikusként úgy gondolja, hogy két rossz közül ez a jobbik 

lehetőség. Megkérdezi, az önkormányzat kíván-e élni a rögzített árfolyamon való törlesztés 

lehetőségével. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

A rendelet-tervezetben panel pályázatok önkormányzati támogatására közel 97 millió Ft-ot 

tervezett az önkormányzat. Szeretne bővebb felvilágosítást kapni arról, Pápán jelenleg hogyan 

áll a panelprogram. Bencsik János energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár tavaly 

azt nyilatkozta, hogy a panelprogram 2012-ben - várhatóan július 1-jétől – újjáéled, azonban 

az engedélyezési eljárás hosszas procedúrája miatt a kifizetések várhatóan jövő évre húzódnak 

majd. Hozzáteszi, arról is lehetett hallani, hogy a kormányzati elbírálásnál azok élveznek 

majd elsőbbséget, akik már beadták a pályázatukat. Megkérdezi, Pápán van-e olyan pályázat, 

amelyet beadtak, de a költségvetés szűkössége miatt nem támogatták azokat. 

A rendelet-tervezet 13. számú mellékletében szerepel a 2012. évi felújítási címjegyzék. Az itt 

szereplő 19 millió Ft jelentősen csökkent a tavalyi 30 millió Ft-hoz képest, és nyilvánvaló, 

hogy csak a legszükségesebb felújításokra különítettek el pénzt. Véleménye szerint ennél 

sokkal több felújításra lenne igény. Kérdése, hogy az elhalt bérlőjű és birtokba vett lakások 

felújítására elkülönített összeget azért fordítanák a lakásokra, mert megtartanák azokat 

közérdekű bérbeadás miatt, vagy az eladásig szeretnék megakadályozni az állagromlásukat. 

Az előterjesztés tartalmazza, hogy az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési 

intézménynek az általa elismert tartozásállományáról, amely az esedékességet követő 20 

napot és mértékét tekintve az éves költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, de 

legfeljebb 100 EFt-ot meghaladja, a tárgyhónapot követő 5-ig a polgármester és a Pénzügyi 

Bizottság részére – a tartozás jogcímenkénti, lejárat szerinti megjelölésével – adatszolgáltatást 

kell teljesítenie. Megkérdezi, az adatszolgáltatás után ki fog ezzel kapcsolatban dönteni. A 

működési kiadások között szerepel, hogy a Pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő működtetésében az előterjesztő továbbra is átütemezett szállítói állománnyal 

számol. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a kórház finanszírozása eltér az önkormányzat többi intézményétől, mivel azt egy 

másik államháztartási alrendszer, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza. Az 

önkormányzati intézmények finanszírozását azok működéséhez az egész évet figyelembe 

véve a költségvetés biztosítja, ezért egy 20 napot meghaladó tartozásnak valószínűleg a 

rendes gazdálkodás körén kívüli rendkívüli oka lehet. Ebben az esetben kizárólag úgy tudnak 

megoldást keresni, ha ismerik az okokat. 

A panelprogrammal kapcsolatban elmondja, három benyújtott panelpályázathoz a testület 

még 2009-ben vállalta az önkormányzatra eső rész biztosítását. Ez az összeg azóta is szerepel 

az önkormányzat éves költségvetésében, így a kiadási oldalon lekötnek közel 100 millió Ft-ot 

annak ellenére, hogy a költségvetés elfogadásakor már lehetett tudni, hogy ezt az összeget 

nem használják majd fel az adott évben. Hozzáteszi, 2012-ben a pályázatok pozitív elbírálása, 

a megfelelő közbeszerzési pályázatok lefolytatása, a támogatási szerződések megkötése 

esetén sem lesz szükség az elkülönített összeg kifizetésére, ezért került az említett összeg a 
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2013. évi áthúzódó kötelezettségvállalás rovatába. Hozzáteszi, a panel pályázat az állami 

támogatáson kívül az önkormányzati kötelezettségvállalásból és a lakók saját pénzéből áll. A 

panelpályázatok végrehajtását nehezítheti az is, ha egy lakótömbben lesz olyan lakó, aki 

hitelből tudná csak fedezni a rá eső részt, azonban hitelhez a mai viszonyok között nem lehet 

könnyen hozzájutni. 

Elmondja, a felújítási címjegyzék összege valóban kevesebb a tavalyinál, nem tudják 

pontosan, mennyi elhalt bérlőjű és birtokba vett lakást kell majd felújítaniuk. Hozzáteszi, 

azokat a megürült önkormányzati bérlakásokat szeretnék eladni, amelyek vegyes tulajdonú 

társasházban vannak. 

Erőss Bulcsú képviselő kérdésére válaszolva elmondja, az OTP Bankkal már lezárultak a 

tárgyalások, az árfolyamgát intézménye a pápai önkormányzat számára olyan mértékben 

hátrányos, ami véleménye szerint vállalhatatlan. A tőketörlesztés ugyan mérséklődne 15 %-

kal, azonban a kamatfizetési kötelezettség jelentősen emelkedne, és az önkormányzat a 

jelenleginél jóval kedvezőtlenebb helyzetbe kerülne. Hozzáteszi, más önkormányzatok 

számára az árfolyamrögzítés adott szituációtól függően még kedvező is lehet. Bízik abban, 

hogy a pénzintézeteknek lesz majd még ennél is kedvezőbb ajánlata. 

Elmondja, bízik abban, hogy a feladatellátásban nem lesz színvonalcsökkenés, a feladatok 

átstrukturálódására azonban számítani lehet. Példaként említi az Egyesített Szociális 

Intézményen belüli változásokat, amikor is emelt szintű férőhelyeket minősítettek át úgy, 

hogy az ellátásban részesülők ellátásának színvonala nem változott, ugyanakkor az 

önkormányzat kedvezőbb pozícióba került a normatívák lehívásánál és komoly megtakarítást 

ért el. Nem cél az intézményekben folyó munka színvonalának csökkentése, ugyanakkor 

elvárják az intézményektől, hogy amennyiben lehetőség van az említetthez hasonló 

racionalizálásra, megtegyék azt. 

Elmondja, az önkormányzat nem írt elő és nem vár el létszámleépítést, ugyanakkor 2013. 

január 1-jétől jelentős változások várhatók a magyar közigazgatásban, és még nem lehet 

tudni, kinek hol lesz munkahelye és milyen feladatot fog ellátni. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Az ingatlaneladásokkal kapcsolatban elmondja, a rendelet-tervezet 2012. évi összevont 

összesített bevételi előirányzatok között a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 

címen szerepel az ezzel kapcsolatban tervezett bevétel. Az itt szereplő 254 millió Ft-ból az 

önkormányzati értékesítés 244 millió Ft, a fennmaradó 10 millió Ft pedig a Városgondnokság 

ingatlanértékesítéséből származna. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, a kiemelt nagyberuházások mellett az elmúlt években egyre kevesebb összeget 

biztosított az adott évi költségvetés az új fejlesztési célú feladatokra, 2010-ben öt, 2011-ben 

két új feladatot tartalmazott a rendelet-tervezet, az önkormányzat 2012. évi költségvetése 

viszont egyet sem tartalmaz. Megkérdezi, Pápán elfogytak-e a felújításra váró járdák, 

csapadékvízelvezető-csatornák és utak, vagy - ahogyan eddig is – most is a választási évben 

várható ezek felújítása. 

A rendelet-tervezet szerint a saját források nem fedezik a tervezett feladatokat, így az 

önkormányzat saját bevételeinek növelése a költségvetés fontos feladata. Az adott tárgyévre a 

magasabb szintű törvényi szabályozás értelmében új helyi adó bevezetésére nincsen 

lehetőség, így megkérdezi, mit értenek a saját bevételek növelése, mint feladat alatt. 

A tavalyi költségvetésben 250.000 Ft-ot különítettek el a Polgárőrség támogatására, illetve a 

polgármesteri keret terhére is kaptak 280.000 Ft-ot, ezzel szemben az idén nem szerepelnek a 

költségvetésben. Megkérdezi, mi ennek az oka és hogyan kívánják támogatni a Polgárőrség 

működését. 
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Megkérdezi továbbá, hogy a közvilágítás bővítésére tervezett 5 millió Ft-ot a város mely 

területein kívánják elkölteni és van-e ezzel kapcsolatosan fejlesztési stratégia. 

A zöldterületek gondozására a tavalyi 38 millió Ft-tal szemben jelenleg 23,5 millió Ft áll 

rendelkezésre, amelynek felhasználásakor mindenképpen figyelembe kellene venni a 

Városgondnokság zöldterület fejlesztési stratégiáját. Az Esterházy-kastély felújítása során 

több fát is kivágtak, ezek helyett feltétlenül szükséges lenne újabbakat telepíteni.  

A lakásfenntartási támogatás rendszere 2011. szeptember 1-jétől átalakult, és a szociális és 

egészségügyi osztályvezető tájékoztatása szerint az önkormányzati lakásfenntartási támogatás 

2012. április 1-jével megszűnik. A tavalyi költségvetésben 94 millió Ft-ot különítettek el a 

lakásfenntartási támogatásokra, 2012-ben ez az összeg 83 millió 600 ezer Ft. Elmondja, több 

lakos is arról tájékoztatta, hogy a tavalyi havi 5500 Ft-os havi támogatás helyett –a lakás 

nagyságának és a keresetük változatlansága mellett – csak havi 2500 Ft-ot kaptak. 

Megkérdezi, mekkora összeggel tervezik támogatni a rászorultakat, és amennyiben ennek 

eldöntése jegyzői hatáskörbe kerül, elképzelhető-e az, hogy azok, akik eddig 2500 Ft-os 

támogatásban részesültek havonta, ezentúl nagyobb támogatásban részesülnek. 

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gémesi György szerint reálértéken 2012-

ben is kevesebb állami forráshoz jutottak a helyhatóságok, a most rendelkezésre álló pénz 

nem, vagy csak nagyon szűkösen elég az önkormányzati feladatok ellátásához. Megkérdezi 

dr. Áldozó Tamás polgármestert, Pápán elegendőek lesznek-e az állami támogatások a 

feladatok ellátásához. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, a testület 2011. december 30-án tárgyalt a kötvénykibocsátással kapcsolatban. A 

költségvetésről szóló rendelet-tervezet szerint az önkormányzat fejlesztési célra legfeljebb 

500 millió Ft összegű naptári éven belüli lejáratú támogatást megelőlegező hitelt vesz fel az 

OTP Banktól. Megkérdezi, hol tartanak az ezzel kapcsolatos tárgyalások, és milyenek a 

kamatfeltételek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A kérdésekre válaszolva elmondja, az éven belüli, 500 millió Ft-os hitelkeret egy olyan hitel, 

ami a pályázat végrehajtását annyiban segíti, hogy megelőlegezi az önkormányzatnak a 

fedezetkezelőtől kapott támogatást. Elmondja, jelenleg a belváros rehabilitációjával 

kapcsolatos számlákat úgy fizeti az önkormányzat, hogy az aktuális részszámlát teljes 

egészében elutalja a fedezetkezelőhöz és az visszautalja az összeg támogatott részét. 

Amennyiben a fedezetkezelőnél – akár egy hiánypótlás teljesítéséből kifolyólag – egyidőben 

több számla vár kifizetésre, az önkormányzat áthidaló hitel segítségével tud teljesíteni. Fenti 

hitel leginkább egy folyószámlahitelhez hasonlítható, amely a fejlesztési források 

megelőlegezésére szolgáló hitelkonstrukció. Jelenleg várják az ajánlatot a hitelfelvétellel 

kapcsolatos feltételekre. 

A kötvénykibocsátással kapcsolatban elmondja, a pénzintézetnél jelenleg tulajdonosváltozás 

van, emiatt türelmet kér az önkormányzattól.  

A felújításra váró utak és járdák természetesen nem fogytak el, kizárólag az erre 

rendelkezésre álló források. Bízik abban, hogy jövőre már lesz erre elkülöníthető összeg, és 

úgy gondolja, akinek meg tudják oldani ezzel a problémáját, azok 2014-ben és 2015-ben is 

örülni fognak a felújításnak. 

A Polgárőrség támogatásával kapcsolatban elmondja, a Polgármesteri Kabinet szakfeladatán 

belül különítettek el olyan keretet, ahová meghívott szervezetek nyújthatnak be pályázatot. 

Ezen szervezetek támogatása eddig külön soron szerepelt a költségvetésben, azonban a 

pályázati eljárás által a támogatási összeg számonkérhetőbb és nagyobb transzparenciát jelent 

a szervezetek számára. A támogatottaknak nemcsak a támogatásról, hanem az egész 
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költségvetésükről el kell majd számolniuk. Az elszámolások a jogszabályoknak megfelelően 

megtekinthetők. 

Elmondja, a közvilágításra tervezett 5 millió Ft felhasználásával kapcsolatban nincsen 

stratégia, az igényeket a fontosság sorrendjében igyekeznek elbírálni. Szeretnék elérni a 

közvilágítással kapcsolatos kiadások jelentős csökkenését, erre egy korszerűsítési program 

elindítása esetén lesz lehetőség. Jelenleg évente 80 millió Ft-ba kerül a város közvilágítása, 

ezen összeg 10-15 %-os mérséklése is komoly forrásokat jelentene. 

A Városgondnokság nem rendelkezik zöldterület fejlesztési stratégiával, a testület nem 

hagyott jóvá ilyen stratégiát. Az Esterházy-kastély környékén valóban vágtak ki fákat, és azt 

sem tartja kizártnak, hogy a kastélykert-rekonstrukciós pályázat nem tesz javaslatot további 

fák kivágására, mivel a kastélykert több száz éves tudatos parképítését 50 éves hiány követte, 

amelynek vannak következményei. 

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének állásfoglalásával kapcsolatban elmondja, az 

állami forrásokat valóban saját bevételekkel kell pótolni a feladatok ellátáshoz, és 

megváltoztak a forrásokhoz kötődő feladatmutatók.  

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

Elmondja, a lakásfenntartási támogatás megállapításának hatásköre 2012. január 1-jétől 

jegyzői hatáskörbe tartozik. A támogatás számítására vonatkozó szabályok nem változtak, a 

törvény szerint a támogatás összege nem lehet kevesebb 2500 Ft-nál. A támogatások összege 

– jövedelemtől és a lakás nagyságától függően - átlagosan 3800 Ft. A támogatás emelését az 

önkormányzat kizárólag a saját forrásaiból tehetné meg. Hozzáteszi, a lakásfenntartási 

támogatást egy évre állapítják meg, így vannak olyan támogatottak, akiknek jelenleg is a 

tavaly megállapított 5500 Ft-os összeg jár.  

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, a Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatására a tavalyi 5,5 millió Ft-tal 

szemben az idén - valószínűleg a költségvetés szűkössége miatt – 2 millió Ft-ot különítettek 

el. Megkérdezi, ez nem befolyásolja-e a Kópé-vár fennmaradását. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A kérdésre válaszolva elmondja, az intézmény fennmaradását nem veszélyezteti, azonban a 

támogatás összegének csökkenése másfajta működést feltételez. A Kópé-vár működtetése az 

önkormányzat önként vállalt feladatai közé tartozik. Szeretnék, ha a Kópé-várat működtető 

Kuratórium további forrásokat vonna be a működtetésbe, azonban nehézségek esetén 

fontolóra veszik az intézmény valamelyik önkormányzati intézményhez – az Erkel Ferenc 

Ének-Zenei Általános Iskolához vagy az Egyesített Szociális Intézményhez – történő 

csatolását. 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Szirbek Rita képviselő kérdésére válaszolva elmondja, az előterjesztés a korábbi évekhez 

hasonlóan valóban a saját bevételek növelését célozza meg, ami azáltal is elérhető, ha az 

intézmények a feladataikat nem az önkormányzat által biztosított előirányzatból, hanem 

esetleg pályázatból finanszíroznák. Kéri az intézményvezetőket, amennyiben erre lehetőségük 

nyílik, éljenek azzal. A vagyonhasznosítás területén a bérleti díjak emelésével, az üres 

bérlemények bérbeadásával, valamint a kintlévőségek szigorúbb kezelésével próbálnak meg 

további bevételhez jutni. 
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Erőss Bulcsú képviselő 

Elmondja, az előterjesztés szerint az önkormányzati alrendszer finanszírozása az elmúlt évhez 

képest nem emelkedik, a településeknek reálértéken valóban kevesebb pénzből kell 

gazdálkodniuk. A 2013. január 1-jétől hatályos, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

törvény gazdálkodással kapcsolatos fejezetében foglalt rendelkezések az idei évre is kihatnak. 

A működési hiány esetén a törvény szerint az önkormányzatok kötelező feladatainak elvonása 

is felmerülhet. A költségvetési hiányt az önkormányzat jelenleg négyféleképpen próbálja meg 

pótolni, ezek közül az egyik lehetőség a hitelfelvétel, amelyet a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom nem támogat a további eladósodás miatt. A vagyonértékesítést kizárólag akkor 

támogatja, amennyiben az ingatlaneladásból származó bevételeket felújításra, beruházásra 

fordítják. Megjegyzi, az önkormányzat a bevételeit differenciált építményadó bevezetésével is 

növelhetné, ezt a decemberi testületi ülésen is javasolta, azonban a polgármester tájékoztatása 

szerint ez nem lehetséges multi cégek és helyi magyar kisvállalkozások esetében. Hozzáteszi, 

ennek ellenére ezt Keszthelyen és Nagykanizsán alkalmazzák, így ők vagy törvényt sértenek 

ezzel, vagy Pápa polgármestere nincsen tisztában ezen lehetőséggel. Hangsúlyozza, 2013-tól a 

differenciált építményadó bevezetése mellett szavazna. Az önkormányzatnak át kellene 

gondolnia az önként vállalt feladatok ellátását is. Véleménye szerint a kevesebb néha több, és 

úgy gondolja, hogy amit az önkormányzat vállal – legyen szó kevesebb feladatról -, azt tegye 

a legmagasabb, ne elégséges, vagy alacsony színvonalon. 

Elmondja, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőjeként nem támogatja a 

költségvetési rendelet-tervezetet, azonban szavazata nem a köztisztviselők munkáját minősíti, 

hanem nem szeretne asszisztálni a Pápán élők további megsarcolásához, anyagilag történő 

falhoz állításához. Hozzáteszi, a Fidesz a választási kampányában azt állította, nem lesznek 

megszorítások és nem csökken majd az életszínvonal. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, tudomása szerint nem lehet differenciált építményadót bevezetni. Hangsúlyozza, az 

önkormányzat intézményei a feladataikat nem alacsony, vagy elégséges színvonalon látják el, 

ezt az állítást az intézményvezetők nevében is visszautasítja. 

Működési hiány esetén valóban több szankció lehetséges, a pápai önkormányzatnak azonban 

nincsen működési hiánya, bevételei finanszírozzák az intézményrendszer működését, 

fedezetet nyújtanak a hiteltörlesztésre, és részben a fejlesztésekre is. Az igaz, hogy jelenleg - 

néhány csapadékvíz-elvezető csatorna beruházást leszámítva – a város a legnagyobb 

beruházásai közepén áll. A belváros rehabilitációjával kapcsolatos projekt mérete a 

támogatási szerződésben meghatározotthoz képest - a testület döntésétől függően - a 

kétszerese is lehet további önként vállalt feladatokkal. Sok forrásnak lehet megfelelő helyet 

találni, azonban először azokat elő kell teremteni. Az önkormányzati alrendszer 

finanszírozásának összességében történő csökkenését nem tudja megítélni, azt azonban tudja, 

hogy az önkormányzati alrendszerben jelentős változások alakultak ki a megyei 

önkormányzati feladat átadásokkal, átvételekkel, adósságátvállalásokkal, és ezek jelentősen 

befolyásolták az alrendszer finanszírozásának mértékét. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, a rendelet-tervezetben szereplő fejlesztési célok minden pápai lakos számára 

fontosak és támogatandók. Hozzáteszi, a költségvetést összeállítók szándéka valóban nemes 

és fontos célokat követ, azonban ellenzéki képviselőként nehéz támogatni egy más által 

összeállított költségvetést.  

A költségvetést három dolog hozza egyensúlyba, ebből az egyik a feladatok számának 

csökkentése, amely nem feltétlenül jár együtt a színvonal csökkenésével. A belső feszültséget 

az okozza, hogy azzal ellentétben, hogy nem volt szó megszorításokról, azok most mégis 
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bekövetkeznek. A saját bevételek növelése is sokat javíthatna a költségvetés egyensúlyán, 

ennek egyik ára a helyi adók mértékének emelése.  

Számára az okoz gondot, hogy nem látja biztosítottnak a költségvetés legfontosabb pillérét, a 

kötvénykibocsátásból származó bevételt, az áthidaló hitellel kapcsolatban még csak folynak a 

tárgyalások, a kötvénykibocsátással kapcsolatban pedig tulajdonosváltás miatt türelmet kért a 

pénzintézet. Érdeklődik, mi a garancia arra, hogy a kötvénykibocsátás valóban megtörténik és 

amennyiben nem, áthidaló megoldásként megkapja-e az önkormányzat az 500 millió Ft-ot. A 

költségvetést abban az esetben tudja támogatni, amennyiben ezekre garancia van. Véleménye 

szerint egy költségvetést nem lehet hitre és vízióra alapozni.  

Elmondja, kötvénykibocsátás esetén 2015-től a város adósságállománya fél milliárd Ft lesz, a 

könyvvizsgálói jelentés szerint a 2026-ig tartó gazdálkodásban fokozottabb figyelmet kell 

fordítani a feladatvállalásokra. Annak ellenére, hogy az elmúlt 20 évben rengeteg fejlesztést 

valósítottak meg a városban, a város tereinek, útjainak, járdáinak rendbe rakásához több 

milliárd Ft-ra van szükség. Nem gondolja, hogy a megszorító intézkedésekkel megsarcolnák a 

város lakosságát, véleménye szerint a költségvetési rendelet-tervezetben foglaltak jóindulaton 

alapulnak, azonban nem látják biztosítottnak az előterjesztésben szereplő pénzforrásokat, 

amelyek a nyugodt gazdálkodás kereteit biztosíthatják. Kéri a polgármestert, amennyiben 

biztosítottnak látja a tervezett bevételeket, úgy oszlassa el a képviselők ezzel kapcsolatos 

bizonytalanságát. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a 2012. évi költségvetés valóban tartalmaz kockázatokat, hiszen a bevételi oldalon 

a jövőben remélt bevételek szerepelnek. Hozzáteszi, az elmúlt 20 évben a testület több 

alkalommal fogadott el olyan költségvetést, amely külső forrás bevonásával - hitelfelvételből 

- biztosította a bevételeit, mint amelyik nem erre alapozott. Az idei költségvetés 

összeállításakor a jelenlegi gazdasági viszonyokat is figyelembe kellett venni, ugyanis most 

nincsen jelen a 2008-ig a piacokat jellemző pénzbőség. Ha egy önkormányzat 2008-ban 5 

milliárd Ft-os hitelt szeretett volna felvenni, a pénzintézet annak dupláját is odaadta volna 

neki. Jelenleg a pénz szűkére és a feladatok újbóli elosztására tekintettel – az önkormányzat 

likviditási mutatóját kevésbé figyelembe véve - a pénzintézetek nem szívesen nyújtanak 

hiteleket az önkormányzatoknak. A költségvetésben említett belső feszültség véleménye 

szerint egyetlen területen érzékelhető, ez a cafetéria juttatások mértéke a városban dolgozó 

közalkalmazottak tekintetében. Nem érzi úgy, hogy az intézményeket olyan helyzetbe hoznák, 

amely megnehezítené a működésüket és abban nagy változásokat eredményezne. Megköszöni 

az intézményvezetők munkáját a feladatok újragondolása terén, amelynek köszönhetően több 

millió Ft-ot takaríthattak meg. Bízik abban, hogy az idén és jövőben is együtt tudnak működni 

hasonló eredmények elérése érdekében. Véleménye szerint a helyi önkormányzati 

költségvetésben vannak még tartalékok. Az intézményvezetők is megerősíthetik abban, hogy 

korábbiakhoz képest más hatékonysággal és pénzmennyiséggel, más forrásokból látják el 

ugyanolyan, vagy még jobb minőségben a feladataikat. 

 

Grőber Attila képviselő 

A polgármester válaszát korrektnek tartja, azonban a kockázat jelenléte vitára ad alapot. 

Ellenzéki képviselőként úgy gondolja, a költségvetésben lévő kockázat túl nagy, az nem 

vállalható, a kötvénykibocsátás kondíciói túl sokba kerülnek. A kockázat vállalása a 

többségben lévő politikusok joga és felelőssége. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Elmondja, a szociális szférában a költségvetés fedezi az intézmények működését és a 

rászorulók anyagi támogatását. A kórház működtetése speciális helyzetben van, mivel azt az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza és az idei évben intézményi és  
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struktúraátalakítások várhatóak. Bízik abban, hogy ezt követően olyan finanszírozás lesz, 

amely biztosítja majd az egészségügyi ellátást. 

 

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, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

5/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 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  .../2012. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 6/1995. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

Elmondja, a rendelet-tervezetben elírás történt, a rendelet száma 9/1995. (I.25.) helyett 

helyesen 6/1995. (I.25.). 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Hozzászólásában elmondja, a településrészi önkormányzatok a helyi demokrácia 

megvalósulásának fontos részei, azonban úgy gondolja, mivel – valószínűleg költségkímélés 

céljából – a képviselőtestület bizottságaiba sem delegáltak külsős tagokat, ezért a 

településrészi önkormányzatok esetében is meg kellene fontolni a költségek kiadását. 

Hozzáteszi, a településrészi önkormányzatok - a testület bizottságaival ellentétben - csak a 

város lakossága 5-6 %-ának a véleményét közvetítik. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, véleménye szerint a településrészi önkormányzat képviselői jogilag magasabb 

kategóriát képviselnek, mint a bizottságokba delegált külsős tagok. A településrészek az 

önkormányzatiságot képviselik a bizottságokba felkért szakértőkkel ellentétben. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a külső bizottsági tagok a településrészi önkormányzati képviselőkkel együtt 

egyértelműen legitimek, ebben nincsen köztük különbség. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, a településrészi önkormányzati képviselőket és a külső bizottsági tagokat is a 

Képviselőtestület választja meg.   Egyetért Pingiczer Sándor képviselő felvetésével, azonban a 

jelenlegi előterjesztés kizárólag pénzügyi jellegű.  A külső bizottsági tagok bevonása mellett 

érvek és ellenérvek is vannak.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dicséretesnek tartja, ha a helyi politikai elit azzal, hogy nem hív meg a bizottságokba külső 

szakértőket, takarékoskodik. Véleménye szerint a településrészi önkormányzati képviselőknek 

felelősséget kell vállalniuk a rendelkezésükre bocsátott összeg felhasználásával kapcsolatban, 

valamint azért, hogy saját identitásukat, közösségépítő erejüket az önkormányzatiság keretein 

belül megvalósítsák. Véleménye szerint ezen felelősség mellé nyugodtan lehet pénzt rendelni, 

hozzáfűzi, a tiszteletdíj összege bruttó 12.000 Ft. Elmondja, az önkormányzat és a csatolt 

településeken működő részönkormányzatok közti működés minősége példaértékű, és talán 

ennek is köszönhető, hogy több környékbeli település is jelezte a városi hivatalhoz történő 

csatlakozási szándékát a közigazgatás átalakítása során. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

6/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 6/1995. (I.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 

 

 

6. Beszámoló a Kékfestő Múzeum első évi üzemeltetésének tapasztalatairól 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

A napirend tárgyalásán jelen van Reidmár Linda múzeumvezető-tárlatvezető és Zsidai 

Viktória gazdasági ügyintéző. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Erőss Bulcsú képviselő 

Megkérdezi a múzeum vezetőjétől, hogy a múzeum önkormányzati fenntartásba kerülése 

milyen pozitív változásokkal járt, és mi változott az alapítványi fenntartáshoz képest. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, a Kékfestő Múzeum a város azon nevezetességei közé tartozik, amelyet fenn kell 

tartani, és a működtetéséhez minden lehetőséget meg kell ragadni. Megkérdezi, mekkora a 

múzeum éves költségvetése, hogyan alakul az alkalmazottak státusza, a bérek és járulékok 

összege. Tart attól, hogy a magas látogatottság ellenére a bevételek nem fogják fedezni a 

múzeum működtetését. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Megkérdezi, mit lehetne tenni annak érdekében, hogy téli hónapokban növekedjen a múzeum 

látogatottsága. Elképzelhetőnek tartják-e azt, hogy a nyárhoz hasonlóan a téli időszakban – 

esetleg az iskolai szünetekhez időzítve – is szerveznének különböző programokat a 

látogatottság növelése érdekében. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, a múzeum fenntartása az önkormányzatnak a 

hagyomány iránti tiszteletből fakadó feladata. A múzeum működtetésének elvállalásakor 

senki sem gondolt arra, hogy a működtetésből az önkormányzatnak akár nyeresége is 

származhat. A látogatószám alakulásától függ, hogy a múzeum milyen mértékben tudja 

fedezni a működését. Hozzáteszi, a múzeum látogatottsága korábban már ötszöröse is volt a 

jelenleginek, ennek egyik oka, hogy általánosságban is csökkent az ilyen típusú intézmények 

forgalma, a 2011. évi március-áprilisi nyitást pedig egy hosszabb bizonytalan időszak előzte 

meg, ami sok potenciális látogatót elijesztett. A múzeum munkatársai keményen dolgoznak 

azon, hogy a múzeum újra bekerüljön a piacra, és sok munkát igényel az is, hogy az 

intézmény egy jól bemutatható, komplex pápai turisztikai kínálat részét képezze. Megjegyzi, a 

hétvégén a Budapesten zajló Utazás kiállításon is bemutatják az intézményt.  

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Elmondja, a múzeum 2011. április 1-jén nyitott ki. Az önkormányzat 2011. évi 

költségvetésében 12 millió Ft-ot különítettek el, amelyhez az önkormányzat további 5 millió 

Ft-os támogatást nyert a Nemzeti Erőforrás Minisztérium műszaki, technikatörténeti 

gyűjtőkörű országos szakmúzeumok 2011-es támogatási keret terhére. A múzeum 3,5 millió 

Ft-os saját bevétele a jegybevételekből és különböző árucikkek értékesítéséből tevődött össze. 

Mindezeknek köszönhetően az elmúlt évben nyereséges volt a múzeum működése. 2012-ben 

teljes évben üzemelni fog a múzeum. A költségvetésben szintén 12 millió Ft-ot különítettek el 

a működtetésére, és szeretnének ismét pályázati forrásokat bevonni, azonban a pályázati kiírás 

még nem jelent meg. A piacra való fokozatos visszajutás révén bíznak a saját bevételek 

növekedésében is, így abban is, hogy elegendő lesz a működésre az önkormányzat által 

jelenleg elkülönített összeg. 

Az MNV Zrt. és Pápa Város Önkormányzata létrejött vagyonkezelői szerződést mindkét fél 

szeretné módosítani, azonban a jogszabályok változása miatt a tárgyalások folyamatban 

vannak. Hozzáteszi, ez a múzeum működését, nyitva tartását nem befolyásolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A múzeumot jelenleg az önkormányzat működteti, az a költségvetése részét képezi. Szeretné, 

ha a múzeumot a Pápai Platán Nonprofit Kft. működtetné, azonban a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. számára nem egyértelműek a helyi önkormányzatokról szóló törvényben a 
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feladatok ellátására vonatkozó rendelkezések, azaz, hogy az önkormányzat a feladatai 

ellátására önkormányzati intézményt vagy gazdasági társaságot hoz létre. 

 

Reidmár Linda múzeumigazgató 

Elmondja, 2012. február 1-jétől vezeti a múzeumot, a dolgozókat azonban korábbról ismerte. 

Jó kapcsolatot ápolt dr. Méri Edina korábbi múzeumvezetővel és Zsidai Viktória gazdasági 

ügyintézővel is.  Hozzáteszi, a múzeum alkalmazásába fél éve új tárlatvezetők kerültek. 

Véleménye szerint a múzeum hasonló nehézségekkel küzdött akkor is, amikor az Alapítvány 

fenntartásában működött. Elmondja, viszonylag kis költségvetésű kiállításokkal próbálnak 

meg látogatókat vonzani. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Hozzáteszi, amennyiben egy intézmény önkormányzati fenntartásba kerül, az önkormányzat 

költségvetésében az intézmény működésére elkülönített összeg egyfajta biztonságot jelenthet 

számára, természetesen az ismertetett kockázatokkal. A Textil- és Textilruházati, Ipartörténeti 

Múzeumi Alapítvány finanszírozása esetén a működtetés a minisztérium által év közben kiírt 

és elnyert pályázati forrásokból történt, az elnyert összegeket pedig a pápain kívül egy budai 

múzeum fenntartására kellett fordítani. Megjegyzi, az Alapítvány részéről korrekt 

elszámolásokat és működést tapasztalt. 

Biztatja a képviselőket kékfestő termékek vásárlására és hordására, ezzel is népszerűsítve ezt 

a technológiát és a múzeumot. 

 

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

 

  

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Kékfestő Múzeum első évi 

üzemeltetésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 9,55 órától szünetet rendel el, majd a Képviselőtestület 10,15 

órakor folytatja a napirendek tárgyalását.  

 

 

7. Beszámoló a Pápa Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődék 

tevékenységéről 

Előadó:  Szabó Istvánné intézményvezető 

Berkes Béláné intézményvezető 

Beke Ágnes intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az érintett intézmények vezetői. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális, valamint a Humánerőforrás Bizottság  

egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Elmondja, az önkormányzat által fenntartott bölcsődék tevékenységéről utoljára 1995-ben 

számoltak be az intézményvezetők. 
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Erőss Bulcsú képviselő 

Az előterjesztés szerint a Bóbita Bölcsődében 1 fő pszichológus részmunkaidőben, 

vállalkozóként látja el feladatát. Megkérdezi Szabó Istvánné bölcsődevezetőtől, nem tartaná-e 

célszerűbbnek a szakembert nagyobb óraszámban foglalkoztatni, véleménye szerint magas 

szintű szakmai munkát - a felkészültség ellenére sem – lehet heti 4 órában elvégezni. További 

kérdése, hogy a  Napsugár Bölcsődében részmunkaidőben foglalkoztatott bölcsődeorvos 

munkaidejét nem lenne-e érdemes bővíteni. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi, hogy a bölcsődébe járó gyermekek szüleit a 300 Ft-os napi térítési díjon kívül 

milyen további kiadások terhelik. Tudomása szerint jogszabály lehetőséget ad további térítési 

díj bevezetésére, megkérdezi, miként vélekednek az intézményvezetők ezzel kapcsolatban. 

 A Fenyveserdő Bölcsőde terasza időszakonként rendszeres javításra, karbantartásra szorul, 

érdeklődik, mi ennek az oka. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az önkormányzat nem vezet be további térítési díjat a bölcsődékben. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Megkérdezi az intézményvezetőktől, van-e igény a bölcsődékben az időszakos 

gyermekfelügyeletre, és amennyiben igen, van-e erre a bölcsődéknek szabad kapacitása.  

A beszámolóban foglaltak szerint az év közben a bölcsődei ellátásra jelentkezett gyermekek 

várólistára kerülnek. Megkérdezi, milyen szempontok alapján rangsorolják a gyermekeket. 

 

Szabó Istvánné intézményvezető 

Válaszában elmondja, a Bóbita Bölcsődében – mivel nincsenek hátrányos helyzetű, illetve 

sérült gyermekek- nem kötelező pszichológus alkalmazása, az alkalmazott szakember négy 

órában el tudja látni feladatát.  

Szirbek Rita képviselő kérdésére válaszolva elmondja, a szülőket kizárólag az étkezési térítési 

díj összege terheli, ezen kívül nem kell egyéb költségeket fizetniük. Hozzáteszi, a 

bölcsődében textilpelenkát biztosítanak a gyermekek számára, azonban a szülők igényt 

tartanak az eldobható pelenkára, így azt nekik kell megvásárolniuk. 

Elmondja, időszakos gyermekfelügyeletet szabad férőhelyek mellett tudnának biztosítani,erre 

a nyári időszakban lenne lehetőség, amikor az óvodába készülő gyermekek kimaradnak a 

bölcsődei ellátásból. 

Az a tapasztalat, hogy a gyermekeket korán beíratják az intézménybe, a jelentkezési lapon 

pedig a szülőknek meg kell jelölni a gyermek bölcsődébe történő beíratásának okát, legyen az 

munkavégzés, a gyermek fejlődésének szem előtt tartása, tanulmányok végzése. Hozzáteszi, a 

védelembe vett, szociálisan rászorult gyermekek elsőbbséget élveznek a felvételkor. 

Bölcsődeorvos alkalmazását törvény írja elő napi egy órában, ami elegendő a gyermekek 

fejlődésének nyomon követéséhez. 

 

Beke Ágnes intézményvezető 

Elmondja, a részmunkaidőben foglalkoztatott gyermekorvos feladatai közé tartozik a 

gyermekek felvételét követően a gyermek teljes vizsgálata, majd egészségi állapotának, 

fejlődésének nyomon követése, továbbá részt vesz az étlapszerkesztésben, valamint a 

megfelelő higiéniás feltételek kialakításával kapcsolatos megbeszéléseken.  

A szülőknek minden hónap 15-ig kell befizetniük a térítési díjat, azonban többször 

megcsúsznak a befizetéssel, így azt gondolja, a szülőket nehéz helyzetbe hoznák további 

térítési díj bevezetésével. 
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Berkes Béláné bölcsődevezető 

A Fenyveserdő Bölcsődében fizetendő térítési díj –a többi bölcsődéhez hasonlóan – 419 

Ft/nap, ami a nyersanyagnorma ÁFÁ-val növelt összege. Hozzáteszi, nem szeretnék a 

szülőket további kiadásokkal terhelni. A bölcsődébe a szülők - saját elhatározásukból -

eldobható pelenkát hoznak, tisztasági csomag összeállítására sincsen szükség.  

Korábban az egyik ún. nyitott csoportban vállaltak  időszakos gyermekfelügyeletet, azonban a 

férőhelyek számának 60-ról 84-re történő növelése miatt már nincsen mód ezen szolgáltatás 

nyújtására. 

A bölcsőde egyedi és elegáns teraszát Mezei László építész tervezte, amelyen azonban a 

kivitelezés során felmerült hibákból fakadóan, a dilatáció miatt minden év tavaszán ki kell 

javítani a járólapozást. A hiba végleges megszüntetését a terasz teljes felbontásával érhetnék 

el.  

Intézményükben a gyermekorvos közalkalmazottként végzi feladatát havi 28 órában.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Hozzáteszi, a Vajda Péter Lakótelepi Óvoda és Fenyveserdő Bölcsőde épületének számos 

hibája fakad a kivitelezésből a nem megfelelő alapozás következtében, amelyeket nehéz 

kezelni. 

Elmondja, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek után a szülőknek 

nem kell térítési díjat fizetniük, a három vagy több gyermekes családoknál pedig a térítési díj 

50 %-át kell befizetniük. 

Megköszöni az intézményvezetőknek a beszámolót és az intézményben végzett áldozatos 

munkájukat. Hozzáteszi, a testület jól döntött a bölcsődei férőhelyek növelésekor, hiszen 

ezáltal több családnak tudják biztosítani a munkavállalás és tanulás feltételeit. Büszke a 

városban folyó bölcsődei ellátás minőségére, és a férőhelyek számára is. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a Bóbita Bölcsőde tevékenységéről szóló beszámolóval 

kapcsolatosan. 

 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Bóbita Bölcsőde 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

Kéri a testület állásfoglalását a Fenyveserdő Bölcsőde tevékenységéről szóló beszámolóval 

kapcsolatosan. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Fenyveserdő Bölcsőde 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

Kéri a testület állásfoglalását a Napsugár Bölcsőde tevékenységéről szóló beszámolóval 

kapcsolatosan. 
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A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Napsugár Bölcsőde 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

 

8. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei külkapcsolatainak 2011. évi 

alakulásáról és a 2012. évre tervezett programokról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

Elmondja, a képviselők az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztató után 

található úti jelentésben olvashatnak a külföldi delegációk történéseiről. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Az előterjesztés szerint 2012. április 13-15. között rendezik meg a kovásznai Kőrösi Csoma 

Napokat, 2012. augusztus 23-26. között pedig Losoncon ünneplik a 765 éves jubileumot. 

Megkérdezi, részt vesz-e önkormányzati delegáció ezeken a rendezvényeken. Érdeklődik, 

hogy Casaleccio di Reno városával miért szakadt meg a kapcsolat. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, Casaleccio di Reno városával szeretnék feleleveníteni a kapcsolatot. Hozzáteszi, a 

kapcsolatok minőségét egy-egy személyi változás – például a külkapcsolatokkal foglalkozó 

munkatárs - is nagy mértékben befolyásolja. Losoncra és Kovásznára is terveznek 

önkormányzati delegációt, Losoncon a jubileumi rendezvényeken pápai csoport is fellép 

műsorával. Hozzáfűzi, Losonc városával ápolt kapcsolatok kevésbé szolgálják az ottani 

magyar közösséggel kialakított kapcsolatokat, arra a pápai delegációnak külön hangsúlyt kell 

helyeznie, amit a város a Munkácsy Mihály Általános Iskolán és a Rákóczi Szövetségen 

keresztül is megtesz. A Kőrösi Csoma Sándor Napokra Leinefelde polgármesterét is 

meghívták, Kovásznára pedig szeretnék meghívni Klaus Blos német üzletembert. Úgy 

gondolja, hogy a Teuton Lovagrend és a Boldog Apor Vilmos Gyermekotthon között 

elmélyülő kapcsolat pozitív együttműködést eredményezne. 

Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat az idén ünnepli a kampeni és a 

schwetzingeni testvérvárosi kapcsolat létrehozásának 20. évfordulóját. A schwetzingeni 

delegációt a szeptemberi Bornapokon látják vendégül, a meghívottak számát nem 

korlátozzák. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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20/2012. (III.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

külkapcsolatokról szóló 2011. évi tájékoztatót elfogadja, és a 

már kialakult, hagyományos nemzetközi programok 2012-ben 

történő megrendezéséhez hozzájárul, a rendezvényekkel 

kapcsolatos kiadások fedezetét a költségvetésben biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Erőss Bulcsú önálló képviselői indítványa 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság az önálló képviselői indítványt 3 igen 

szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett akként minősítette, hogy az abban 

megfogalmazott javaslat a jegyző hatáskörének elvonását jelenti, és ezzel a bizottsági 

véleménnyel együtt megtárgyalásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság ülésén valóban tisztázták, hogy indítványának 

tárgya jegyzői hatáskörbe tartozik, azonban több helyen is van arra példa, hogy a 

polgármester megbeszéli a testülettel, hogy a közbiztonság javítása érdekében döntsenek a 

létszám növeléséről. Nem szeretne jegyzői hatáskört elvonni, azonban kéri, hogy 

indítványával kapcsolatban keressenek kompromisszumos megoldást. Tudomása szerint a 

jogszabályok jövőbeni változása is lehetővé teszi majd a közterület-felügyelők létszámának 

bővítését. 

A bizottság ülésén problémaként merült fel, hogy az indítvány nem tartalmaz határozati 

javaslatot. Tudomása szerint az SZMSZ az önálló képviselői indítvány esetében nem írja elő, 

hogy annak szövegszerű határozati javaslatot is tartalmaznia kellene.  

Többször tapasztalta, hogy a Közterület-felügyelet munkatársai nem fogadják a Jobbik 

Magyarországért Mozgalom helyi képviselőjének és megyei alelnökének köszönését. Megkéri 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzőt, hogy hívja fel a munkatársai figyelmét ezen viselkedésük 

korrigálására. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző álláspontját figyelembe véve elmondja, a szabálysértési 

eljárásokkal kapcsolatos tényállások és hatáskörök várható változásaira tekintettel nem zárja 

azt ki, hogy a Közterület-felügyelet a jelenleginél hangsúlyosabb része legyen a hivatal 

munkájának. Amennyiben a jegyző erre vonatkozó javaslatot tesz az új hivatali struktúra 

kialakításakor, azt szavazatával támogatni fogja. Hozzáteszi, jelenleg egyetért az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság állásfoglalásával, így az indítványt nem támogatja. 

 

Kéri a testület állásfoglalását Erőss Bulcsú önálló képviselői indítványával kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 1 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 6 

tartózkodás mellett nem fogadta el az indítványt. 
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Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

 

21/2012. (III.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 212/2011. 

(XII.22.) határozat IV. 2. pontja, a 213, 218/2011. (XII.22.) 

határozatok, a 219/2011. (XII.22.) határozat 1. pontjának, az 5, 

11, 13, 14/2012. (I.26.) határozatok és a 9/2012. (I.26.) határozat 

2. pontjának végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 

 
 

9. Vegyes ügyek 

 

a) Pápai Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozására együttműködési 

megállapodás jóváhagyása a Veszprém Megyei Intézményfenntartó 

Központtal; Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Társulási 

Megállapodásának hatályon kívül helyezése 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

22/2012. (III.1.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központtal a Pápai 

Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozására 

vonatkozó együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. 

sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására, valamint felkéri, 

hogy a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 

Igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
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A Pápai Szakképzés-szervezési Társulás Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének 84/2009. (VI. 30.) és 

103/2009. (IX.10.), valamint 58/2010. (V. 06.), továbbá 

143/2011. (VII.7.) határozatával módosított 25/2008. 

(IV.03.) határozatával jóváhagyott Társulási Megállapodása 

2011. december 31. napjával hatályát veszti.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   

2. A Képviselőtestület felkéri a Jegyzőt, hogy az 

együttműködési megállapodás 4. pontjában meghatározott 

hatáskör átruházással kapcsolatban szükséges SZMSZ 

módosításra vonatkozó előterjesztést terjessze a 

Képviselőtestület elé.  

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 
 

b) Pápa Város Belvárosi Akcióterületének Részletes Akcióterületi Tervének 

felülvizsgálata és a felülvizsgált Terv elfogadása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

határozatot hozta: 

 

 

23/2012. (III.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

felülvizsgált és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Pápa Város Belvárosi Akcióterületének Részletes Akcióterületi 

Tervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

 

Utasítja a Polgármestert a végrehajtással kapcsolatos teendők 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

    Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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c) Rákóczi Szövetség felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj Programjának további 

folytatásához támogatás biztosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

Elmondja, Pápa Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetésében az Ösztöndíj Programhoz 

200.000 Ft támogatást biztosít. A tavalyi évben 9 gyermek iratkozott be a losonci magyar 

általános iskolába, a szülők sajnos többnyire szlovák iskolába íratják be gyermekeiket, annak 

ellenére, hogy előtte magyar óvodát választottak. Hozzáfűzi, a magyar nyelvű óvodába 

szlovák gyermekek is járnak, ott nagyobb a beiratkozási kedv. Reméli, hogy a támogatás 

nyújtásával segíteni tudják a szülőket a döntésükben. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

24/2012. (III.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rákóczi 

Szövetség felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj Programjának 

további folytatásához Pápa Város Önkormányzata 2012. évi 

költségvetése egyéb feladatok 6.3. Általános tartalék előirányzat 

terhére 200.000,- Ft támogatást biztosít. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rákóczi Szövetséggel 

támogatási szerződést kössön. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

           Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

 

d) Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltségnövelő 

támogatásához önrész biztosítása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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25/2012. (III.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór 

Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltségnövelő 

támogatásához 2012. évi költségvetése terhére a Pápa Város 

Önkormányzata 2012. évi egyéb feladatok 6.3. Általános 

tartalék előirányzat terhére 500.000,- Ft önrészt biztosít.  

 

Határidő: 2012. március 25. 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

          Menyhárt László osztályvezető 

 

 

e) Munkácsy Mihály Általános Iskola Ökoiskola cím elnyerésére vonatkozó 

pályázata benyújtásának támogatása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

26/2012. (III.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a 

Munkácsy Mihály Általános Iskola Ökoiskola cím elnyerésére 

vonatkozó pályázatának benyújtását és felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

dokumentumok aláírására, jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Egyházi Viktorné intézményvezető 

 

 

f) Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat Ökoiskola cím elnyerésére vonatkozó pályázata 

benyújtásának támogatása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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27/2012. (III.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja az 

Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat Ökoiskola cím elnyerésére vonatkozó 

pályázatának benyújtását és felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására, 

jognyilatkozatok megtételére.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Heizer Zoltánné intézményvezető 

 

 

g) Weöres Sándor Általános Iskola Ökoiskola cím elnyerésére vonatkozó 

pályázata benyújtásának támogatása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

28/2012. (III.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a 

Weöres Sándor Általános Iskola Ökoiskola cím elnyerésére 

vonatkozó pályázatának benyújtását és felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

dokumentumok aláírására, jognyilatkozatok megtételére.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Horváth Attila intézményvezető 

 

 

h) 2012/2013. tanévre a tanköteles korú gyermekek általános iskolákba, 

valamint az óvodáskorú gyermekek óvodába történő beíratása 

időpontjainak meghatározása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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29/2012. (III.1.) határozat 

I. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2012/2013 

tanévre a tanköteles korú gyermekek általános iskolákba történő 

beíratásának időpontját – Kotv 66. § (9) bekezdésében foglaltak 

alapján – az alábbiak szerint határozza meg: 

 

2012. április 16-án 8-18 óráig, 

2012. április 17-én 8-17 óráig. 

 

Utasítja a Jegyzőt, valamint a közoktatási intézmények vezetőit, 

hogy a beiratkozás idejének közzétételéről a Rendelet 16. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint gondoskodjanak. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester  

     Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

     Intézményvezetők 

 

II. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kotv. 102. 

§ (2) bekezdés a) pontjában foglaltak, valamint a Rendelet 15. § 

(2) bekezdésében foglaltak alapján a 2012/2013 nevelési évre az 

óvodáskorú gyermekek óvodába történő beíratásának időpontját 

az alábbiak szerint határozza meg: 

 

2012. május 14-én 8-18 óráig, 

2012. május 15-én 8-17 óráig. 

 

Utasítja a Jegyzőt és az óvodavezetőket, hogy a beiratkozás 

idejének közzétételéről a helyben szokásos módon 

gondoskodjanak. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

      Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

      Intézményvezető, tagóvoda vezetők  

 

 

i) Értékesítésre kijelölés  

(Pápa, Kuruc u. 2. fsz. 3., fsz. 4., fsz. 5. és fsz. 8.) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

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

határozatot hozta: 

30/2012. (III.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város 

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

önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és 

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

§-ában biztosított jogkörében eljárva Pápa, Kuruc u. 2. földszint 

3. (pápai 3552/A/3. hrsz.), földszint 4. (pápai 3552/A/4. hrsz.), 

földszint 5. (pápai 3552/A/5 hrsz.) és földszint 8. (pápai 

3552/A/8. hrsz.) egyben, 10.886.000,- Ft eladási áron a R. 42., 

45. §-aiban meghatározottak szerint történő értékesítésre 

kijelöli. 

 

Utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyző 

    Polgár Jenő közig.oszt.vez. 

    Menyhárt László gazd.oszt.vez. 

 

 

j) Pápai Ipari Parkban található, Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan 

ingyenes tulajdonba vételének kezdeményezése (pápai 6607 hrsz.) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az önkormányzat több állami tulajdonban lévő ingatlan 

tulajdonba vételét kezdeményezte. Ezek többsége a Huszár lakótelepen lévő, használaton 

kívüli ingatlanok. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

31/2012. (III.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az állami 

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) 

pontjában foglaltak alapján - figyelemmel a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 

bekezdésében a települési önkormányzatok feladataként 

meghatározott településfejlesztés, a településrendezés, a helyi 

közutak és közterületek fenntartása feladatokra - kezdeményezi 

a Magyar Állam tulajdonában lévő pápai 6607 hrsz. alatti, kivett 
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beépítetlen terület megjelölésű, 5298 m² területű, a Pápai Ipari 

Parkban található ingatlan ingyenes tulajdonba vételét. 

A Képviselőtestület egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy vállalja 

a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

ingatlan ingyenes tulajdonba vételével kapcsolatos 

jognyilatkozatokat megtegye, szerződést aláírja. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős:   dr. Áldozó Tamás polgármester 

                Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

 

k) Kampenbe utazó delegációban résztvevők felkérése és kijelölése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a korábbiaktól eltérően jelenleg a városból nyolc főből álló hivatalos delegációt 

hívott meg Kampen polgármestere. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

32/2012. (III.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy 2012. április 27-30. közt 

Pápa város képviseletében Kampenbe utazó delegációban 

résztvevőket felkérje és kijelölje. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A Képviselőtestület 10,50 órakor zárt ülésen, majd 11,00 órakor nyílt ülésen folytatja 

munkáját.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntéseit.  

 

9. Vegyes ügyek 

 

l)   Pápa, Szent István úti csapadékvíz elvezetése pályázat benyújtásával 

kapcsolatos hiánypótlás 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

36/2012. (III.1.) 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 projekt megvalósításának helyszínei 8500 Pápa, Szent István 

út - pápai 10/2, 5630/1, 5630/2, 5630/3, 5630/4, 4058 valamint a 

4593 hrsz-ú ingatlanok. 

A projekt összköltsége 56.300 eFt, mely megegyezik a 

támogatás szempontjából elszámolható költséggel.  

A pályázaton igényelt támogatás 50.670 eFt, melyhez a saját 

forrás 5.630 eFt.  

Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 

KDOP-4.1.1/E-11 ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése 

esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében 

elkülöníti. 

 

Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat 

hiánypótlásával kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye 

meg.  

 

Határidő: 2012. március 13. (a pályázat hiánypótlásának 

benyújtására) 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testület soron következő ülése várhatóan 2012. március 

29-én lesz, továbbá arról, hogy a Pápai Platán Nonprofit Kft. megrendelésében nettó 1,8 

millió Ft értékben 2012. február 6-12. között, 570 pápai lakos bevonásával a politikai 

véleményklíma és meghatározott helyi ügyek megítélésével kapcsolatban közvélemény 

kutatást készítettek. 

A közvélemény kutatás eredményéről minden képviselőnek átad egy példányt. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 11, 05 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

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

 polgármester jegyző 


