
 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 163 /2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. szeptember 18-i ülé-

sén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, Császár Endre, Dr. Hermann István, Venczel Csaba, Máté 

István, Zsegraics Gyula, Bocskay László, Pingiczer Sándor, Grőber Attila, 

Szirbek Rita, Süle Zsolt képviselők, 13 fő  

  

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző, 

Dr. Nagy Krisztina aljegyző, 

  Rádi Róbert kabinetvezető, 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,  

 Nagy Balázs köztisztviselő 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő a távolmaradását bejelentette. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten ke-

resztül követőket, a testület ülését 8.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtes-

tület ülése határozatképes, 13 fő képviselő jelen van.  

 

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

hogy a 124. és 125. sorszámú előterjesztést a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület. 

 

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

rozatot hozta: 

128/2014. (IX.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. szep-

tember 18-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkor-

mányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) önkormányzati rende-

let módosításáról 

      Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkor-

mányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

  Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat 

vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

        Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  

…/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a belváros 

közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati rende-

let módosításáról 

  Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

5. Pápa Város Gazdaságfejlesztési Stratégiája  

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

6. Tájékoztató a 2014-2020. közötti európai uniós költ-

ségvetési ciklus fejlesztési lehetőségeiről, a Területi 

Operatív Program pápai projektjavaslatairól 
Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

7. Vegyes ügyek 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a hatáskörébe tartozó 

114.,115.,116.,117. sorszámú előterjesztéseket megtárgyalta, és azokat egyhangúlag megtár-

gyalásra javasolja.  

 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületé-

nek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

alábbi rendeletet: 

 

22/2014. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) 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 címzetes főjegyző 

 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségve-

téséről szóló 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

              Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Az előterjesztésben a Képviselőtestület korábbi határozatait, illetve az időközben történt vál-

tozásokat vezették át. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

23/2014. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú ön-

kormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfe-

lelően megalkotja. 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 
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3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. 

(III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

            Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

24/2014. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkor-

mányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati ren-

delet 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 címzetes főjegyző 

 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  …/2014. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

  Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

             Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bene András közterület-felügyelő és Perlaki Hajnalka, a 

Városgondnokság gazdasági vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 
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25/2014. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a belváros 

közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) 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 címzetes főjegyző 

 

5. Pápa Város Gazdaságfejlesztési Stratégiája  

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, Pápa Város Gazdaságfejlesztési Stratégiáját a lehető legszélesebb nyilvánosság 

számára hozzáférhetővé tették, azt a város polgárai, gazdálkodói, vállalkozói valamennyien 

megismerhették. Megjegyzi, a Stratégia egyes részleteit más csatornákon is népszerűsítették. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy hozzászólás, érdemi vélemény a Gazdaságfejlesztési Straté-

giához nem érkezett.  

A Stratégia tartalomjegyzékének 1.1.3. Szolgáltatások című pontját tovább bontották az 

anyagnak megfelelően 1.1.3.1., 1.1.3.2 és 1.1.3.3. alpontokra. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozta: 

129/2014. (IX.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa város 

2014-től 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó gazdaságfejleszté-

si stratégiáját az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott stratégia Pápa város 

honlapján történő közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

6. Tájékoztató a 2014-2020. közötti európai uniós költségvetési ciklus fejlesztési 

lehetőségeiről, a Területi Operatív Program pápai projektjavaslatairól 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági, a Pénzügyi, a Humánerőforrás, az Egészségügyi és Szociá-

lis Bizottság, valamint a Borsosgyőri, Tapolcafői és a Kéttornyúlaki Városrész Önkormányza-

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozta: 

 

130/2014. (IX.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

mellékletben szereplő, már benyújtott 40 db projektjavaslattal. 

Utasítja a Polgármestert, hogy a pályázati kiírások megjelenését 

követően - a mindenkori költségvetési lehetőségek függvényé-

ben - a pályázatok benyújtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozta: 

 

131/2014. (IX.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 223/2013. 

(XII.31.) a 89/2014. (V.9.) és a 108/2014. (VII.3.) határozatok 

végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

 

7. Vegyes ügyek 

 

a) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pá-

lyázati fordulójához csatlakozás 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasol-

ja.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozta: 



 

 

7 

132/2014. (IX.18.) határozat 

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

letben foglaltak alapján csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőok-

tatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati for-

dulójához. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

Ösztöndíjrendszer működtetésével kapcsolatban a szükséges in-

tézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2014. október 1., illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

b) Türr István Gimnázium és Kollégium fűtési rendszerének javítási, felújítási 

munkáihoz támogatás biztosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasol-

ja. Elmondja, a kazáncsere idején a fűtési rendszerből leengedték a vizet, és ott a rozsdásodás 

olyan mértéket ért el, hogy a rendszer beindítása óta a radiátorok folyamatosan kilyukadnak, a 

problémát pedig nem lehet karbantartás keretében rendezni, a radiátorokat ki kell cserélni. 

Megjegyzi, akár azt is mondhatják, hogy ezzel megkezdődik a Gimnázium felújítása. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozta: 

133/2014. (IX.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a tu-

lajdonában álló Türr István Gimnázium és Kollégium fűtési 

rendszerének javítási, felújítási munkáinak elvégzésével és Pápa 

Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése Egyéb feladatok 

14.3. Általános tartalék terhére a költségeket legfeljebb 

3.270.000 Ft összeg erejéig biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központtal egyeztesse az esetleges pénzügyi hozzájárulás lehe-

tőségét és mértékét, továbbá felhatalmazza, hogy a támogatás 

összegének biztosítására vonatkozó megállapodást a KLIK Pá-

pai Tankerületével megkösse. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
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c) Szándéknyilatkozat önkormányzati támogatási igény benyújtására 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Az önkormányzat 

az előző években is részesült ilyen típusú – korábban ÖNHIKI-s pályázat néven futó - támo-

gatásban. Hozzáteszi, ebben az évben is szeretnék megadni az esélyt arra, hogy ismét forrás-

hoz jussanak, így meg kell keresni azokat a jogcímeket, amikre ez a támogatás kérhető. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozta: 

 

134/2014. (IX.18.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a megyei ön-

kormányzati tartalék, és a rendkívüli önkormányzati támogatás a 

Magyarország  2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 

évi CCXXX. törvény, valamint a megyei önkormányzati tarta-

lék, és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. 

(I.31.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be a támogatás 

igénybevétele érdekében. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 

benyújtására, valamint a szükséges nyilatkozatok megtételére és 

aláírására. 

 

Határidő: 2014. szeptember 30. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a megyei ön-

kormányzati tartalék, és a rendkívüli önkormányzati támogatás a 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 

évi CCXXX. törvény, valamint a megyei önkormányzati tarta-

lék, és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. 

(I.31.) BM rendelet alapján indokolt esetben egyedi szempontok 

alapján, soron kívül pályázatot nyújt be a támogatás igénybevé-

tele érdekében. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 

benyújtására, valamint a szükséges nyilatkozatok megtételére és 

aláírására. 

 

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2014. december 10. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
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d) Stratégiai együttműködési megállapodás Pápa Város Önkormányzata és a Pan-

non Egyetem között 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.   

Elmondja, az előzetesen egyeztetett szövegjavaslatokat a testületi anyagok kiküldését követő-

en kapták vissza a Pannon Egyetemtől. Amennyiben a Képviselőtestület egyetért az együtt-

működési megállapodásban foglaltakkal, akkor 2014. október 2-án az Egyetem szenátusa is 

meg tudja azt tárgyalni, és dönthetnek az együttműködési megállapodásról.  

A megállapodás természetesen egy keretegyezmény, amelyet a következő években kell tarta-

lommal kitölteni azok mellett az irányok mellett, amit most megfogalmaztak. A legelőrehala-

dottabb állapotban az a kezdeményezése van az Egyetemnek, amely szerint a mérnökinforma-

tikus képzés egyik telephelyét Pápán szándékoznak megvalósítani, két másik dunántúli város 

– Bonyhád és Tata – mellett. A mérnökinformatikus képzéssel olyan képzési irány kezdőd-

hetne meg a városban, amire nagyon régen volt példa. Bár a Nyugat-Magyarországi Egye-

temnek volt a városban faipari-szakoktató képzése ezelőtt 10-15 évvel, de igazából a műszaki 

értelmiség képzése nem volt jellemző. Örül annak, hogy az Egyetem több évtized után straté-

giai partnert lát az önkormányzatban, nyilván ez összefügg más, a felsőoktatásban tapasztalt 

mozgással, hiszen az Egyetemnek is alapvető érdeke, hogy a pápai fiatalok közül minél többet 

meg tudjon szólítani, és olyan ajánlatot tegyen, amely a felsőfokú képzés költségeit csökkenti 

azáltal, hogy azt helyben is hozzáférhetővé teszi. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozta: 

135/2014. (IX.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

mellékletben szereplő, határozott időre szóló, az Európai Uniós 

költségvetési ciklus 2014-2020-ig tartó időszakára vonatkozó 

együttműködési megállapodásban foglaltakkal. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy az Unger Tamás alpolgármester 

vezetésével létrehozandó munkacsoport tagjait kérje fel. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

 

e) „Pápa Város Tűzvédelméért 105” Közalapítvány kuratóriumi tagjává Császár 

János kijelölése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, Asbóth Sándor lemondása következtében a Kuratórium tagjának Császár János 

nyugdíjas tűzoltót javasolják, aki korábban már vett részt Közalapítvány működtetésében. 
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Császár János a jelölést elfogadta, azonban az ülésen sajnos nem tud részt venni. Véleménye 

szerint a Közalapítvány működésével kapcsolatban a későbbiekben még szükség lesz konzul-

tálniuk, mert annak forrásgyűjtő képessége meglehetősen alacsony. Hozzáteszi, amikor a vá-

rosi rendezvényeken közcélokat keresnek, hogy az ott összegyűjtött összeggel kit támogassa-

nak, akkor erre a Közalapítványra is gondolhatnak, ugyanis a Tűzoltóságnál sokszor felmerül 

az igény olyan kis tételű kifizetésre, ami a nagy, központosított rendszerben nagyon nehezen, 

bonyolultan érhető el, ugyanakkor az adott eszközre szükség van. Példaként említi a legutóbbi 

esetet, amikor egy olyan hordágyat kellett beszerezni, amelyet szűk lépcsőházban is tudnak 

használni.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozta: 

136/2014. (IX.18.) határozat 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Császár 

Jánost jelöli ki „Pápa Város Tűzvédelméért 105” Közalapít-

vány kuratóriumi tagjává. 

 

II. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Pápa 

Város Tűzvédelméért 105” Közalapítvány Alapító okiratá-

nak módosítását elfogadja, az egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratot a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

 

Utasítja a Polgármestert a szükséges intézkedések megtéte-

lére és a módosított Alapító okirat aláírására. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy az október 12-i választás előtt még összehívja a Képviselő-

testületet egy olyan rendezvényre, amelyen reményei szerint a 2010-2014. közötti valamennyi 

önkormányzati képviselő, részönkormányzati képviselő is részt vesz. Itt szeretnének megem-

lékezni arról, hogy az elmúlt négy évben együtt dolgoztak. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 08.20 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester címzetes főjegyző 


