PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE
Szám: 1/1- 196 /2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. november 20-i ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester
Dr. Péntek Árpád, Dr. Vörös Ibolya, Bocskay László, Császár Endre, Venczel
Csaba, Dr. Hermann István, Máté István, Zsegraics Gyula, Süle Zsolt, Grőber
Attila, Kovács Csilla, Kerecsényi Zoltán képviselők, 14 fő
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző,
Pozsgai Zsuzsanna aljegyző,
Rádi Róbert kabinetvezető,
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető,
Molnár István városfejlesztési osztályvezető,
Szekeresné Markolt Zita adócsoport vezetője,
György Zoltán köztisztviselő,
Dr. Verrasztó Norbert Károly köztisztviselő,
Horváthné Farkas Andrea járási hivatalvezető,
meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint,
Városi TV munkatársai,
Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa,
Napló című napilap munkatársa,
Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,
Nagy Balázs köztisztviselő
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Köszönti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten keresztül követőket, a testület ülését 8.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 14 fő képviselő jelen van.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Polgármesteri Hivatal aljegyzőjének 2014. november 17-i
hatállyal Pozsgai Zsuzsannát nevezte ki, ezúton gratulál az új tisztségéhez és jó munkát kíván.
Tájékozatja a képviselőket, hogy a Képviselőtestület 2015. január 1-jét követően minden hónap harmadik pénteken reggel 8,00 órától tartaná a munkaüléseit, ez alól természetesen kivételt képeznek a rendkívüli ülések, amelynek időpontját nem lehet előre kiszámítani. Hozzáteszi, nagy valószínűséggel januárban és júliusban nem lesz testületi ülés, a februári és decemberi ülés időpontja pedig a központi költségvetés elfogadásához fog igazodni. Ennek köszönhetően a testületi ülés előtt négy munkanap áll majd rendelkezésre a bizottsági és részönkormányzati ülések lebonyolítására. Véleménye szerint fentiek segítik a tervezhetőséget és támogatják a munka minőségét.
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Elmondja, hogy a Pápai Református Egyházközség szeretettel várja a testület tagjait 2014.
december 6-án szombaton 11,00 órakor kezdődő Lelkészbeiktató Istentiszteletére. A képviselőknek az ülés előtt kiosztásra kerültek az esküokmányaik, a Képtelen történet című könyv
dvd melléklettel, valamint Horváth Lajos kiállítás-katalógusa. Az Öreghegyi Kilátó ünnepélyes átadására 2014. november 21-én 14,00 órakor kerül sor a Hagyományok hegyén, amelyre
várják az érdeklődőket.
Megkérdezi, hogy van-e a meghívóban szereplőkön kívül egyéb napirendi javaslat?
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem érkezett.
Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
157/2014. (XI.20.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. november 20-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza
meg:
1.

Településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

2.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014.
(…) önkormányzati rendelet-tervezete a díszpolgári cím és
az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának
rendjéről
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

3.

Pápa
Város
Önkormányzata
Képviselőtestületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a köztemetők használatáról és a temetkezés rendjéről szóló 2/2014.
(II.5) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

4.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014.
(…) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

5.

Pápa
Város
Önkormányzata
Képviselőtestületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a talajterhelési díjról szóló 32/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

6.

Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye elmúlt időszakban végzett tevékenységéről
Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető
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7.

Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi
Alapellátási Intézete elmúlt időszakban végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Burcsi Elemér intézményvezető

8.

Beszámoló a MÉKI-R Kft. elmúlt időszakban végzett tevékenységéről
Előadó: Egyed Tamás ügyvezető-igazgató

9.

Vegyes ügyek

10. KÖZMEGHALLGATÁS – 17,00 órakor
a Városháza épületének (Pápa, Fő u. 5.) nagytermében
Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a hatáskörébe tartozó
130.,131.,132.,133. sorszámú előterjesztéseket megtárgyalta, és azokat egyhangúlag megtárgyalásra javasolja.
1. Településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
A napirend tárgyalásán jelen vannak a településrészi önkormányzati képviselő-jelöltek.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy a jelöltek nem kérték a napirend zárt ülés keretében történő tárgyalását. A
jelöltekről külön-külön szavaz a testület, településrészenként a képviselőnek 4 igen szavazata
van, az elnöki tisztséget betöltő képviselő személyének rögzítésén kívül. Megválasztásukat
követően a településrészi önkormányzati képviselők a Képviselőtestület előtt leteszik az esküt, ezt követően pedig aláírják, és egyenként átveszik az esküokmányokat.
Az előterjesztés tartalmazza, hogy a Pápa-Tapolcafőn lebonyolított jelöltajánlási eljárás nem
vezetett eredményre, így a településrészen 2014. november 25.- 2014. december 8. 16.00 óra
között határozzák meg a jelöltállításra nyitva álló időtartamot.
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Máté István képviselő
Bejelenti személyes érintettségét a határozati javaslat I/1. pontja tekintetében, nem kíván részt
venni a szavazásban.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület döntését az alábbi határozati javaslatról:
„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 129. sorszámú
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előterjesztés I/1. határozati javaslata döntéshozatalából Máté István képviselőt kizárja tekintettel arra, hogy az ügy személyesen érinti.”
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
158/2014. (XI.20.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 129. sorszámú előterjesztés I/1. határozati javaslata döntéshozatalából Máté István
képviselőt kizárja tekintettel arra, hogy az ügy személyesen érinti.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat I/1. pontjában foglaltakról.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
159/2014. (XI.20.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete 44. § (1) bekezdése alapján Máté István önkormányzati képviselőt a Borsosgyőri Városrész Önkormányzata
elnökévé megválasztja.
A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület állásfoglalását Benkő Dezső településrészi önkormányzati képviselővé választásával kapcsolatban.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
160/2014. (XI.20.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete 44. § (2) bekezdése alapján Benkő Dezsőt a Borsosgyőri Városrész Önkormányzata tagjává megválasztja.
A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
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Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület állásfoglalását Simon Sándor településrészi önkormányzati képviselővé választásával kapcsolatban.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
161/2014. (XI.20.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete 44. § (2) bekezdése alapján Simon Sándort a Borsosgyőri Városrész Önkormányzata tagjává megválasztja.
A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület állásfoglalását Tóth József településrészi önkormányzati képviselővé választásával kapcsolatban.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
162/2014. (XI.20.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete 44. § (2) bekezdése alapján Tóth Józsefet a Borsosgyőri Városrész Önkormányzata tagjává megválasztja.
A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület állásfoglalását Varga Zoltánné településrészi önkormányzati képviselővé választásával kapcsolatban.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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163/2014. (XI.20.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete 44. § (2) bekezdése alapján Varga Zoltánnét a
Borsosgyőri Városrész Önkormányzata tagjává megválasztja.
A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Ezt követően a kéttornyúlaki városrészi képviselők megválasztása következik.
Máté István képviselő
Bejelenti személyes érintettségét a határozati javaslat I/3. pontja tekintetében, nem kíván részt
venni a szavazásban.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület döntését az alábbi határozati javaslatról:
„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 129. sorszámú
előterjesztés I/3. határozati javaslata döntéshozatalából Máté István képviselőt kizárja tekintettel arra, hogy az ügy személyesen érinti.”
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
164/2014. (XI.20.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 129. sorszámú előterjesztés I/3. határozati javaslata döntéshozatalából Máté István
képviselőt kizárja tekintettel arra, hogy az ügy személyesen érinti.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület állásfoglalását Kovács Tiborné településrészi önkormányzati képviselővé választásával kapcsolatban.
A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
165/2014. (XI.20.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete 44. § (2) bekezdése alapján Kovács Tibornét a
Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzata tagjává megválasztja.
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A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület állásfoglalását Magvasi Józsefné településrészi önkormányzati képviselővé
választásával kapcsolatban.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
166/2014. (XI.20.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete 44. § (2) bekezdése alapján Magvasi Józsefnét a
Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzata tagjává megválasztja.
A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület állásfoglalását Őri Endre településrészi önkormányzati képviselővé választásával kapcsolatban.
A Képviselőtestület 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 12
tartózkodás mellett nem választotta meg Őri Endrét településrészi önkormányzati képviselőnek.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület állásfoglalását Papp Ferencné településrészi önkormányzati képviselővé választásával kapcsolatban.
A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 9 tartózkodás mellett nem választotta meg Papp Ferencnét településrészi önkormányzati képviselőnek.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület állásfoglalását Pátkai Ferenc településrészi önkormányzati képviselővé választásával kapcsolatban.
A Képviselőtestület 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 13
tartózkodás mellett nem választotta meg Pátkai Ferencet településrészi önkormányzati képviselőnek.
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Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület állásfoglalását Szabó Attiláné településrészi önkormányzati képviselővé választásával kapcsolatban.
A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
167/2014. (XI.20.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete 44. § (2) bekezdése alapján Szabó Attilánét a Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzata tagjává megválasztja.
A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület állásfoglalását Velti József településrészi önkormányzati képviselővé választásával kapcsolatban.
A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
168/2014. (XI.20.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete 44. § (2) bekezdése alapján Velti Józsefet a Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzata tagjává megválasztja.
A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat I/3. pontjában foglaltakról.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
169/2014. (XI.20.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete 44. § (1) bekezdése alapján Máté István önkormányzati képviselőt a Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzata
elnökévé megválasztja.
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Dr. Áldozó Tamás polgármester
A határozati javaslat II. pontjában foglaltakkal kapcsolatban elmondja, az ajánlószelvények
hátoldalán található tájékoztatóban a dátumok helyesen: 2014. november 25-től és 2014. december 8-án 16.00 óráig. A gyűjtőládák helyszíne helyesen: Pápai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (Pápa, Fő u. 5.), valamint Pápa-Tapolcafőn az Óvoda épülete (Pápa, Tapolcafői u. 67.)
Megkérdezi, hogy van-e a határozati javaslat II. pontjában foglaltakkal kapcsolatban kérdés,
hozzászólás?
Megállapítja, hogy a határozati javaslat II. pontjában foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat II. pontjában foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
170/2014. (XI.20.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tapolcafői
Városrészi Önkormányzat tagjainak választását megelőző jelöltajánlásra nyitva álló időtartamot a következők szerint állapítja
meg:
Jelöltajánlás időtartama:
2014. november 25. és 2014. december 8. 16.00 óra között.
A Képviselőtestület ezzel egyidejűleg a jelöltajánlás lebonyolítására vonatkozó szabályokat az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy az érintett választópolgárok és civil szervezetek tájékoztatásával, valamint a jelöltajánlás jogszabályoknak és e határozatban foglaltaknak megfelelő lebonyolításával kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő:

Felelős:

a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások számának
megállapítására 2014. november 24.
az ajánlásra jogosultak tájékoztatására: 2014.
november 24.
a jelöltajánlás lebonyolítására: folyamatos
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

Megválasztásukat követően a településrészi önkormányzati képviselők a képviselő-testület
előtt leteszik az esküt, ezt követően pedig aláírják és a polgármestertől egyenként átveszik az
esküokmányokat.

10

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Gratulál a megválasztott képviselőknek, az elkövetkező öt évre jó munkát és az elmúlt évekhez hasonló együttműködést kíván a Képviselőtestület nevében. Elmondja, az alakuló üléseket a településrészi önkormányzatok elnökei fogják összehívni várhatóan december elején.
A testület üléséről Máté István képviselő 8.25 órakor kiment, jelen van 13 fő képviselő.
2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy a rendelet-tervezet felhatalmazó rendelkezéséből törlésre kerül az „és a 11. §
(2) bekezdés” szövegrész. A rendeletről és a módosító indítványokról minősített többséggel
szükséges dönteni. A rendelet-tervezet új kitüntetés alapítására nem tesz javaslatot, egységesíti a korábbi rendelet szabályait.
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról a fent elhangzott módosítás
figyelembe vételével.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:
27/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a díszpolgári
cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának
rendjéről 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
3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a köztemetők használatáról és a temetkezés
rendjéről szóló 2/2014. (II.5) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
A napirend tárgyalásán jelen van Egyed Tamás, a Méki-R Kft. ügyvezetője.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, a rendelet-tervezetben a városi és
a településrészi temetőkben a szociális temetésekhez szükséges parcellák kijelöléséről van
szó.
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Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
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:
28/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztemetők
használatáról és a temetkezés rendjéről szóló 2/2014. (II.5) 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
4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
11/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
A napirend tárgyalásán jelen van Mészáros Csaba, a Közszolg Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A rendelet-tervezetet a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
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:
29/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
megalkotja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben
szokásos módon – gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős:
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
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5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a talajterhelési díjról szóló 32/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
A testület ülésére Máté István képviselő visszaérkezett, jelen van 14 fő képviselő.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Elmondja, a rendelet-tervezetben a korábbi években felkínált kedvezményrendszert tartják
fent annak érdekében, hogy a közcsatornára rá nem kötött háztartások is meg tudják fizetni a
csatornázás díját, illetve hogy továbbra is ösztönözzék a közcsatornára való rákötést, mindemellett további mentességeket is megállapítanak. Hozzáteszi, minden rendszer sikeressége a
rá irányuló ellenőrzésektől függ, ezért a közcsatornára rá nem kötött háztartások számolhatnak azzal, hogy ellenőrizni fogják a talajterhelési díj megfizetését, illetve a díjszámítás alapját. A folyékony hulladék gyűjtésével kapcsolatos beszámoló kapcsán az derült ki, hogy a
városban a kizárólagos gyűjtési joggal rendelkező gazdasági társaság szolgáltatásait összesen
körülbelül húsz alkalommal vették igénybe, ami rendkívül kevés. Véleménye szerint sokkal
nagyobb állampolgári fegyelemre van szükség azok részéről, akik bár műszaki szempontok
szerint megtehették volna, azonban nem kötöttek rá a csatornára,
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:
30/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a talajterhelési díjról szóló 32/2013. (XII.31.) 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
6.

Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye
elmúlt időszakban végzett tevékenységéről
Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető

A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető, és Oláh Márta, a
Gondozási Központ vezetője.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
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Elismeréssel beszél az intézményben a középiskolásoknak biztosított önkéntes munka lehetőségéről, véleménye szerint az emberi viszonyok megtapasztalása miatt igazi jellemformáló
kihívást jelent a fiatalok számára egy ilyen környezetben helyt állni.
Sajnálatos módon az intézményben az elmúlt időszakban 31 dolgozó – ebből 27 szakdolgozó
- mondott fel. Ez a feladatellátás színvonalát is veszélyeztetheti. Abban bízik, hogy a jövő év
közepére ígért ágazati illetményrendezés megállítja ezt a folyamatot, és az egészségügyihez
hasonló feltételek fognak teremtődni a szociális ellátás területén is. Reméli, hogy ezzel együtt
megszűnik az ok, amiért a munkavállalók felmondanak.
Venczel Csaba képviselő
Elmondja, hogy a Tarczy Lajos Általános Iskolának a Teveli úti és a Vörösmarty utcai Otthonházzal van nagyon jó kapcsolata, képviselőként pedig a Vörösmarty utcai Otthonházba
tesz többször látogatást. Véleménye szerint szerénységből maradhatott ki a beszámolóból az
az attitűd, amely az intézményben dolgozók munkáját jellemzi. Az a tapasztalata, hogy a dolgozók együttműködnek a lakókkal, ellátottakkal, érzékenyek a problémáikra. A beszámoló is
tartalmazza, hogy az intézmény saját költségvetéséből a lakók kérésére hét méteres járdát kíván kialakítani a Béke tér könnyebb megközelítése érdekében.
A továbbiakban is jó munkát, sikeres együttműködést kíván.
Dr. Péntek Árpád képviselő
Elismeréssel beszél az intézményben végzett munkával kapcsolatban. A beszámoló tartalmazza, hogy a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásának felújításához mintegy 90 millió Ft-ot
nyert az intézmény. Jelenleg a használatbavételi engedélyek beszerzése, működési engedély
módosítása van folyamatban. Bízik abban, hogy az intézmény keretein belül gondozott hajléktalan személyek a szálló birtokba vétele után nem fognak kifogásolható állapotban és viselkedést tanúsítva a belváros területein mutatkozni, inkább a szállón töltik nappal is az idejük
nagy részét. Sajnos ezzel kapcsolatban több észrevétel és panasz is érkezett, ezért szerette
volna felhívni az intézményvezető figyelmét erre.
Gratulál az elvégzett munkához, további sok sikert kíván.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Hozzáteszi, nem a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásnak ellátottjai azok, akik közbotránkoztatást okozó magatartást tanúsítanak a város közterületein. Elmondja, az érintett személy lakással és jövedelemmel is rendelkezik, ennek ellenére saját akaratából választja a hajhajléktalan életformát, akinek a viselkedése miatt hozzá hasonlóan ítélik meg az intézményben ellátott hajléktalan személyeket.
Dr. Vörös Ibolya képviselő
Megköszöni a tartalmas beszámolót, amely teljes képet nyújt az intézmény működéséről. Kiemeli az intézmény és a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő között fennálló partneri viszonyt. A betegellátás, az időskorúak ellátása közös találkozási pontja két intézménynek, az együttműködésük pedig példaértékű. Megköszöni az intézményben dolgozók
odaadó munkáját.
Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető
Megköszöni az intézmény minden dolgozója nevében az elismerő szavakat. Ígéri, hogy a jövőben is a város polgárainak megelégedettségére fogják végezni munkájukat.
Az intézményben tapasztalt elvándorlást sajnálatos dolognak tartja. Mindig kapnak utánpótlást, azonban szeretnék, ha az intézményükben régóta dolgozó szakembereket az intézményben tudnák tartani.
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Dr. Péntek Árpád képviselő hozzászólására reagálva elmondja, a város közterületein - különösen a Fő téren – általában ugyanaz a két személy szokott megbotránkoztató magatartást tanúsítani, azonban ők nem tartoznak az intézmény ellátotti rendszerébe. Bár korábban oda tartoztak, de nem állandó lakói a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásának. Az érintettek a szociális étkeztetést veszik igénybe. A látszat ellenére megpróbálják őket minden nap ellátni,
amibe a tisztálkodás, ruhacsere is beletartozik. Hozzáteszi, a hajléktalanokat nem korlátozhatják abban, hogy hol töltsék a napjaikat. Megpróbálják számukra azokat a feltételeket biztosítani, ahol kielégíthetik a higiénés és fizikai szükségleteiket, abban azonban nem korlátozhatják őket, hogy ne hagyják el a Barát utcában található központot, illetve a későbbiekben a
Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállását.
Véleménye szerint a 21 ellátott személlyel kapcsolatban soha nem merült fel probléma, az
említett személyek esetében pedig megpróbálnak mindent megtenni, és amiben tudják, segítik
őket.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásának átadását követően a képviselők egy
testületi vagy bizottsági ülés keretében fogják megtekinteni az intézményt.
Dr. Péntek Árpád képviselő által említett jelenség megosztja a polgárokat, ez még inkább érzékelhető lenne, ha tudnák, hogy egy-két ilyen életvitelt folytató személy miatt a köznek –
beleértve ebbe a rendőrséget, a mentőket, az egészségügyi és szociális ellátást – mennyi kiadása keletkezik.
Megköszöni a részletes beszámoló elkészítését.
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről szóló beszámolót.
7.

Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete elmúlt időszakban végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Burcsi Elemér intézményvezető

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Burcsi Elemér mb. intézményvezető.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Burcsi Elemér mb. intézményvezető
Gratulál Pozsgai Zsuzsanna aljegyző kinevezéséhez, köszönti a Képviselőtestület régi és új
tagjait, munkájukhoz jó egészséget és sok sikert kíván.
A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, a Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Jókai
utcai épületében elkészült az új iskolaorvosi rendelő, aminek köszönhetően a nehezen kezelhető gyerekeket nem kell másik helyszínre utaztatni egy védőnői tanácsadás vagy oltás alkalmával.
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A rendelő a Klebersberg Intézményfenntartó Központ finanszírozásában valósult meg, működtetni azonban az Egészségügyi Alapellátási Intézet fogja.
A bizottsági ülésen felmerült a kérdés, hogy jelentkeznek-e fiatal kollegák az üres álláshelyekre. El kell mondania, hogy sajnálatos módon annak ellenére, hogy ezeket az Országos
Alapellátási Intézet honlapján is meghirdették, több mint egy éve betöltetlen. Az állással tíz
millió Ft-os vissza nem térítendő pályázati támogatás is járna.
Örömét fejezi ki azonban azzal kapcsolatban, hogy az intézménybe sikerült felvenni egy fiatal
védőnőt, aki a korábban ott dolgozó védőnő helyett ezentúl a Tarczy Lajos Általános Iskolában is ellátja majd a védőnői feladatokat.
Venczel Csaba képviselő
Megköszöni az intézménnyel való együttműködést, hozzáteszi, soha nem merült fel panasz
egyik védőnővel kapcsolatban sem.
Dr. Vörös Ibolya képviselő
Megköszöni az Egészségügyi Alapellátási Intézet és a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő közötti korrekt együttműködést. Az alapellátás orvosainak a kórház biztosítja
a továbbképzéseket, amellyel abban szeretnének segíteni, hogy helyben meg tudják szerezni
azokat az akkreditációhoz szükséges pontokat, amely a működési engedélyük meghosszabbításához szükséges.
Megköszöni azt a szakmai segítséget, amelyet a házi gyermekorvosok részéről tapasztalnak az
ügyeleti ellátás terén. Örülne, ha az alapellátásba is tudnának felvenni új kollegákat, azonban
sajnos ez a kórházban is problémát jelent.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az idei év fontos lépése volt, hogy az ügyeleti ellátó rendszer új gépjárműhöz jutott, valamint
az is, hogy borsosgyőri településrészen megkezdődik az új orvosi rendelő építése. Az elmúlt
évtizedekben inkább az orvosi rendelők átalakítására, felújítására került sor. Bízik abban,
hogy a Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott céloknak megfelelően további kéthárom orvosi rendelőt sikerül felépíteni, illetve kialakítani.
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről szóló beszámolót.
8.

Beszámoló a MÉKI-R Kft. elmúlt időszakban végzett tevékenységéről
Előadó: Egyed Tamás ügyvezető-igazgató

A napirend tárgyalásán jelen van Egyed Tamás, a Méki-R Kft. ügyvezetője.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, amennyiben az előterjesztés zárt részével kapcsolatban merül fel kérdés, hozzászólás, zárt ülést rendel el.
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Egyed Tamás ügyvezető
A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a 2015. január 1-jén hatályba lépő temetkezési
törvény bevezeti a szociális temetés fogalmát, mely alapján a Kft. által üzemeltetett temetőkben ki kell jelölni a szociális parcellákat. A Kft. és az önkormányzat is felkészült a törvényben
megfogalmazottak megvalósítására, az majd a gyakorlatban dől el, mennyien veszik igénybe
az új szolgáltatást. Szociális temetés keretében koporsóban vagy urnában történő temettetést
lehet igénybe venni. Mindkét esetben a földbe helyezik el az elhunytat, nem lehet urnafalba
kérni az urna elhelyezését. A temetkezéshez az állam által biztosított kellékeket lehet igénybe
venni, eltérő kérések esetén már nem szociális temetésről, hanem köztemetésről, vagy magán
szervezésű temetésről van szó.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Valóban egy olyan temetkezési formáról van szó, amelynek a gyakorlata még nem alakult ki,
bár jelzi, hogy a környező településeken – még ha nem is nevezeték szociális temetésnek – de
volt egy ilyen fajta közösségi együttműködés a temetkezés kapcsán.
Venczel Csaba képviselő
Elmondja, hogy Pápán a koszorúkat, virágokat az elhunyt hozzátartozói, ismerősei viszik a
sírhoz, máshol azonban ezt meg tudja oldani a temetkezési szolgáltató. Ezt sokkal jobb megoldásnak tartja, kéri, hogy próbálják meg ezt adott esetben újabb munkaerő bevonásával, a
munkafeladatok átszervezésével a temetkezési szolgáltató embereivel megoldani.
Megkérdezi, hogy mik a tapasztalatok a Kft. által üzemeltetett virágüzlet működésével kapcsolatban.
Dr. Péntek Árpád képviselő
A beszámolóból kiderül, hogy jelentősen javult az önkormányzat tulajdonában lévő társaság
eredményessége, amelyhez gratulál. Érdeklődik, hogy a virágüzlet nyitása eredményezhette-e
a javulást, vagy az egyéb tényezőknek köszönhető.
Elmondja, hogy a fogadónapján többen is megemlítették, hogy a temetőben található illemhelyiség nem megfelelő állapotú. Megkérdezi, van-e remény arra, hogy a Kft. a saját forrásából
fordítson a probléma megoldására.
Egyed Tamás ügyvezető
Venczel Csaba képviselő kérdésre válaszolva elmondja, hogy Pápán az a szokás alakult ki,
hogy a hozzátartozók viszik a ravatalozótól a sírhoz a koszorúkat, ez több évtizede így zajlik.
Hozzáteszi, amennyiben más igény merült fel a hozzátartozók részéről, eddig is megoldotta a
Kft., és ebben az esetben kiszállította a koszorúkat. Hangsúlyozza, a hozzátartozók választják
meg, hogyan szeretnék ezt megoldani. A virágüzletet 2013-ban nyitották a Kft. szolgáltatásainak bővítése érdekében, a beruházás még nem térült meg, a forgalom azonban fokozatosan
növekszik. Hozzáteszi, az elég nagy hátrány, hogy az üzlet a temetőben található, és mire a
hozzátartozók a temetőbe érkeznek, addigra már többségében megveszik a temető előtt található öt virágboltban a temetőbe szánt virágokat. Mindemellett elmondható, hogy szépen fejlődik a bolt forgalma.
Dr. Péntek Árpád képviselő kérdésére válaszolva elmondja, általában a női illemhellyel van
probléma, a helyiséget év közben többször is ki kell meszelniük. Elmondja, a Kft. saját forrásból ki fogja csempézni mind a férfi, mind a női illemhelyet. Megjegyzi, az akadálymentesítést sajnos egyelőre nem fogják tudni megoldani.
Dr. Hermann István képviselő
Az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, egy 30 éve kialakult temetkezési szokást nem
lehet egyhamar megváltoztatni, hozzáteszi, akkoriban sokkal alacsonyabb színvonalú volt a
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temetési szolgáltatás színvonala, kevésbé képzett emberek vettek részt ennek biztosításában.
Támogatja Vencel Csaba képviselő által felvetetteket, mindemellett példát lehetne venni az
ausztriai- például kismartoni - temetkezései szokásokról, amely minőségileg teljesen más,
mint Magyarországon.
Elmondja, az Alsóvárosi temetőben kizárólag a MÉKI-R Kft. nyújthat temetkezési szolgáltatásokat, és tudomása szerint a Kálvária temetőben is egy szolgáltatóval temettetnek. Érdeklődik, hogy ez milyen hatással van a Kft.-re.
Véleménye szerint az Alsóvárosi temetőben végzett egyházi és polgári temetkezések kulturáltak, kifejezetten üdvözli a lélekharang használatát. Érdeklődik, hogy van-e igény arra, hogy a
temetkezések alkalmával ének vagy vers hangozzon el. Hozzáteszi, korábban többször volt
erre példa Pápán is, ahogyan most ezt tapasztalta a Kerepesi úti temetőben.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A napirenddel kapcsolatban elmondja, a temetkezési szokások országonként és régiónként
különböznek. Nyilván lehet osztrák példát alapul venni a temetkezésben is, azonban Erdélyben például megint teljesen más temetkezési szokások alakultak ki. A szokások nagyon erősen rögződtek, ezek megváltoztatása rendkívül nehéz, és nem is mindig célszerű, inkább választási lehetőségeket érdemes felkínálni.
Dr. Hermann István képviselő által említett kizárólagosság a temetkezési szolgáltatókkal kapcsolatban nem állja meg a helyét, korábban voltak észrevételek és eljárások más szolgáltatók
részéről. Az önkormányzat a törvény adta lehetőségekkel élve a temetkezéssel kapcsolatos
bizonyos tevékenységeket tudta kizárólagosan a MÉKI-R Kft., mint temetőt üzemeltető számára biztosítani. A Kft. tevékenységébe korábban két üzletág foglaltatott, a temetőfenntartás
és a temetkezési szolgáltatások biztosítása. A többi temetkezési vállalat kizárólag az utóbbi
tevékenységben kívánt részt venni, a temető fenntartásában nem. A MÉKI-R Kft. temetkezési
szolgáltatásaival tudtak bevételt biztosítani a temetőfenntartás számára, és úgy gondolja, hogy
a virágüzlet megnyitásán túl ezek a bevételek stabilizálták a Kft. működését. Korábban a társaságnak vagy negatív volt a mérlege, vagy nem volt nyereséges, jelenleg azonban eredményről számolhat be. Ez a néhány millió Ft a Kft. méretéhez képest rendkívül tiszteletre méltó.
A temetéseken eddig is volt lehetőség arra, hogy mintegy rendezvényként a gyászolók igényei
szerint biztosítsanak szolgáltatásokat. Ez valóban nem szerepel a temetkezési szolgáltatások
között, azonban a városban is van lehetőség ennek igénybevételére.
Zsegraics Gyula képviselő
Nem ért egyet a beszámoló azon megállapításával, amely szerint a Kft. szemétszállítási kiadásai azért növekedtek meg, mert az önkormányzat megszüntette a Pápa-Tapolcafőn a temetőben található komposzt-lerakót. Véleménye szerint az nem komposzt, hanem hulladéklerakó
volt.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Fentiekkel kapcsolatban elmondja, az említett területen olyan tevékenységet folytattak, amely
határmezsgyéjén volt a hatósági engedélyek által biztosított mozgástérnek. Valójában az a
probléma, hogy a temetőkben található hulladékgyűjtőben 98 %-ban komposzt található, 2 %ban pedig fém,- és papírhulladék, celofán és műanyag. A jelenlegi jogszabályok nem feltétlenül biztosítják annak a lehetőségét, hogy egy olyan cég – mint például a MÉKI-R Kft. – aki
nem rendelkezik a hulladék gyűjtésére és kezelésére vonatkozó engedéllyel, különválassza a
hulladékokat. A komposztálható hulladék kezelését viszonylag kevés pénzből meg lehetne
oldani, a fennmaradó hulladék kezelésének - az ártalmatlanításnak, szállításnak - viszont komoly költségei vannak. Az említett tevékenységgel volt egy próbálkozás a Kft. részéről, ami-
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hez a tulajdonos nem tudta a hozzájárulását adni, ezért változott meg fenti helyzet. Nyilván
nem a településrészen kérik ezt számon.
Venczel Csaba képviselő
Kihangsúlyozza, hogy a fent elhangzott, a hagyományok megváltoztatásával kapcsolatos javaslata nem kifejezetten a Kft. számára szólt, hanem a többi szolgáltató számára is. Véleménye szerint vannak olyan régi hagyományok, amitől el lehetne tekinteni. Érdeklődik, hogy
van-e többletköltsége annak, ha a koszorúkat a Kft. alkalmazottai viszik el a sírhoz. Véleménye szerint ezen szolgáltatás biztosításával előnyhöz juthatna a társaság.
Összességében gratulál a Kft. eredményeihez és elismeréssel beszél az alkalmazottak munkájáról.
Dr. Hermann István képviselő
Elmondja, a kizárólagosságot nem kifejezetten az Alsóvárosi, inkább a Kálvária temetőre értette. Egy Kismartonon történt temetésen tapasztalta, hogy a földet egy néhány m3-es, alumínium sínen mozgó szerkezetbe rakják, amelyből aztán kulturáltan tudják a földet a koporsóra
borítani, miközben a temetésen részt vevők a ravatalozóban tartózkodnak. Ezt követően a
hozzátartozók már az elrendezett sírhalomra tehetnek egy szál virágot. Véleménye szerint a
temetkezési szokások megegyeznek a magyarországi szokásokkal, inkább a technikában van
különbség. Bízik abban, hogy nyereséges működés esetén fejleszteni tudják majd ezt a területet is.
Süle Zsolt képviselő
Elmondja, hogy a temetőkben a kevésbé látogatott helyeken vannak olyan hulladékgyűjtők,
amelyek nagyon hamar megtelnek, és a hulladék sokszor a közelben lévő sírok között van
elterítve. Véleménye szerint ez nagyon kellemetlen, ezért felhívja az ügyvezető figyelmét a
probléma kezelésére.
Egyed Tamás ügyvezető
Elmondja, főleg a hétvégi látogatások után merül fel a Süle Zsolt képviselő által említett probléma azokon a helyeken, ahol nem tudnak konténert kihelyezni, azonban hétfőnként mindig
kitisztítják a gyűjtőket és a környéküket.
Megköszöni dr. Hermann István képviselő azon javaslatait, amelyek a temetési szolgáltatások
fejlesztésére irányultak. Hozzáteszi, azt a pápai temetőben nem lehet megvalósítani a sírok
elhelyezkedése miatt, sok helyen nincsenek meg a megfelelő távolságok, ezért egy sínen
mozgó konténert nem tudnának odatenni, emiatt takarják le nejlonnal a szomszédos sírokat.
Venczel Csaba képviselő javaslatát is megköszöni, megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy
ezentúl ne csak a család által választható szolgáltatás legyen a koszorúk sírhoz vitele. Ebben
az esetben további egy embernek kell rendelkezésre állni a temetésen, többletköltséget azonban nem fog jelenteni.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Megállapítja, hogy a napirend zárt részével kapcsolatban nem merült fel kérdés, hozzászólás.
Megállapítja, hogy a napirend nyílt részével kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról.
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A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta MÉKI-R Kft. elmúlt időszakban végzett
tevékenységéről szóló beszámolót.
Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
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:
171/2014. (XI.20.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 112/2014.
(VII.3.), a 141, 143, 145, 156/2014. (X.22.) határozatok végrehajtására adott jelentést elfogadja.
9.

Vegyes ügyek

a) Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ alapító okiratának módosítása
A napirend tárgyalásán jelen van Baloghné Uracs Marianna intézményvezető.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
172/2014. (XI.20.) határozat
I.
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór
Művelődési és Szabadidő Központ alapító okiratának módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 1. és 2.
számú melléklete szerint jóváhagyja.
A Képviselőtestület döntése a közzétételt követő napon lép hatályba.
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A Képviselőtestület utasítja a Főjegyzőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
II.
A Képviselőtestület utasítja a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ intézményvezetőjét, hogy a módosított alapító okirat alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges módosítását végezze el, és az egységes szerkezetű szabályzatot terjessze Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.
Határidő:
Felelős:

benyújtásra: 2014. december 10.
jóváhagyásra: 2014. december 18.
Dr. Baloghné Uracs Marianna intézményvezető
Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Öszszeférhetetlenségi Bizottsága elnöke

b) Hajléktalan személyek Átmeneti Szállása működési engedélyének módosítása
A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Gratulál az intézménynek a projekt lebonyolításához, ismerve az európai uniós projektek adminisztrációjának nehézségeit. Elmondja, ezen szolgáltatás területén biztosított minőséget sok
más szolgáltatás területén is megirigyelnék. Bízik abban, hogy máshol is lesz előrelépésre
lehetőség.
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
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:
173/2014. (XI.20.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hajléktalan
Személyek Átmeneti Szállása átmeneti ellátást 2014. december
10. napjától 28 férőhellyel a Pápa, Arany János utca 4. szám
alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban biztosítja.
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A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a működési
engedély módosítása érdekében a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához nyújtson be kérelmet és a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető

c) Iskolai körzetek véleményezése
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Kormányhivatal meghatározza az iskolák felvételi körzeteit.
Ezúton gratulál Horváthné Farkas Andrea járási hivatalvezetőnek az új munkaköréhez, jó
munkát és együttműködést kíván.
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
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:
174/2014. (XI.20.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a tervezetben foglaltakkal egyetért.
Utasítja a polgármestert, hogy a Képviselőtestület véleményét és
a településen lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába
járó gyermekek létszámát - intézményi és tagintézményi bontásban - tartalmazó táblázatot a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerint és a jogszabályban megjelölt határidőig
a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára küldje meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető

Ezt követően dr. Áldozó Tamás polgármester 9,15 órától szünetet rendel el. Ezt követően 9,30
órától folytatódik a napirendi pontok tárgyalása.
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Dr. Áldozó Tamás polgármester
Indítványozza az alábbi határozati javaslat elfogadását:
„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 141.
sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind az önkormányzat, mind
pedig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak
előzetes nyilvánosságra kerülése.”
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
175/2014. (XI.20.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 141.
sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel
mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesztéssel érintett
másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.
A zárt ülést követően a Képviselőtestület 10.00 órakor nyilvános ülésen folytatja munkáját.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A zárt ülést követően a nyilvános ülésen ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntéseit.
Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 10.05 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

