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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-82/2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvá-

nos 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, Zsegraics Gyula, Süle Zsolt, Kovács Csilla, 

Kerecsényi Zoltán képviselők, 12 fő 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző, 

Pozsgai Zsuzsanna aljegyző, 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető, 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

Hortobágyi Sándor építésügyi csoportvezető, 

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. 

 

Máté István és Venczel Csaba 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 08.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtes-

tület ülése határozatképes, 12 fő képviselő jelen van. 

 

A napirendek megszavazása és tárgyalása előtt felolvassa a Weöres Sándor Általános Iskola 

tájékoztatóját a Víz Világnapja alkalmából. Ebből az alkalomból március 23-án 16.00 órakor 

a Pápai Polgármesteri Hivatal udvarán fotózást tartanak, kéri a képviselőket és a hivatal mun-

katársait csatlakozzanak a felhíváshoz. 

 

Köszönti Fekete Ernő főtörzsőrmester urat és Baráth Balázs rendőr törzsőrmester urat. El-

mondja, hogy a híradásokból ismerhetik a történetet mely szerint a főtörzsőrmester és törzs-

őrmester urak megakadályozták intézkedésükkel nagy mennyiségű illegális, veszélyes hulla-

dék lerakását. Emlékezteti képviselőtársait, hogy egyik stratégiai célként az illegális hulladék-

lerakás elleni küzdelmet jelölték ki. Lényeges változást sajnos nem tudtak elérni, ezért üdvöz-

li a rendőrség hatásos fellépést. Véleménye szerint, ha ilyen jelentős eredményre jutnak az 
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önkormányzatnak illik elismerni, ezért jutalmat kíván adni Fekete Ernőnek és Baráth Balázs-

nak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester átadja a pénzjutalmakat. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Indítványozza a jelzett napirendek megtárgyalását. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a meghívóban szereplőkön kívül egyéb napirendi javaslat? 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem érkezett. 

 

 

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

rozatot hozza: 

36/2015. (III.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. márci-

us 20-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága átszer-

vezése   

I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

.../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szerveze-

ti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

II. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabály-

zatának módosítása 

III. Alapító okiratok módosítása (Pápai Polgármesteri Hi-

vatal, Pápa Város Önkormányzatának Városgondnok-

sága) 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati la-

kások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester   

  Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biz-

tosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megál-

lapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 
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4. Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-

gatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tevé-

kenységéről 

Előadó: Csillag István tű. alezredes, kirendeltség-vezető 

 

5. Vegyes ügyek 

 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága átszervezése 

I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2015. (...) önkor-

mányzati rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtes-

tületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bánhidi László Pápa Város Önkormányzatának Város-

gondnoksága vezetője 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag megtárgya-

lásra javasolja. 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Megkérdezi, hogy igényel-e ez az átszervezés többlet költséget, illetve szükséges-e a humán 

erőforrások bővítése. Véleménye szerint támogatandó az átszervezés elképzelése, ezeknek a 

szervezeteknek a hatékonyabbá tétele. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az átszervezéssel a Városgondnokságtól munkatársak fognak átkerülni a Hivatal 

munkaszervezetébe és két jelenleg közalkalmazotti jogviszonyban álló munkatársuk, köztiszt-

viselőként folytatja munkáját. Ez más munkaszervezést is jelent, más jogszabályok alapján 

dolgoznak majd. A szociális bérlakás, mint kategória egyfajta szociális támogatás, és ezt egy 

helyen, egy hivatali kézben, egy egységen belül szabályozzák felügyelik a szociális ellátások 

körében, ahol több információ is áll rendelkezésükre a lakókról, mint eddig a Városgondnok-

ságnak. A szociális bérlakásban élők jelentős része szociális ellátásban is részesül. A szociális 

támogatások felülvizsgálatakor például környezet-tanulmányt is végeznek. Ez azt jelenti, 

hogy megjelennek abban a lakókörnyezetben amelyben élnek, az is lehetséges, hogy gyakrab-

ban eljutottak oda, mint a Városgondnokság a bérlakások ellenőrzésével ezt meg tudta tenni. 

Szigorúbban tudnák felügyelni és hatékonyabban tudnak gazdálkodni a bérlakásokkal. Van-

nak elvárásaik, amelyeket majd számon is szeretnének kérni az új rendszerrel kapcsolatban. 

Ilyen például az üresen álló bérlakások számának lényeges csökkentése. Akár nem szociális 

bérlakásként, hanem pályázat útján költségtérítő módon kiadott lakásként. Nem lehet ponto-

san tudni, hogy ez mekkora többletköltséggel jár, csak jósolni lehet. A bérlakásokról általában 

folytatnak majd a későbbiekben tanácskozást, ahol döntés születik, melyek azok a lakások, 

amelyeket korszerűsíteni, melyek azok amiket értékesíteni szeretnének, melyek azok ame-

lyekre nem kell költeniük. Elmondja, hogy a Fő tér környezetében lévő bérlakások nagy több-

sége egyedi fűtéssel rendelkezik. Stratégiai kérdés lesz, hogy ezekben szeretnének-e korszerű 

fűtési módra áttérni? Példaként említi, hogy hideg időben, ha 80 lakásban fűtenek be egyszer-
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re fával, akkor 80 apró szennyezési pont keletkezik. Emiatt úgy véli, lesz majd pluszköltség, 

de nem emiatt a módosítás miatt. A szervezet bővítéséről elmondja, hogy a Házkezelőség 

karbantartási munkáit eddig 5 fő látta el, de álláspontja az, hogy nem feltétlenül nekik kell 

erre munkaszervezetet fenntartaniuk. Számítanak arra, hogy a pápai építőipari vállalkozások 

készek beszállni ezekbe a munkákba. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat I.) pontjában foglaltakról. 

 

 

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

alábbi rendeletet. 

6/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) 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 

 

 

II. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítá-

sa 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag megtárgyalásra 

javasolja. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

 

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

rozatot hozza: 
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37/2015. (III.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Pol-

gármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának mó-

dosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóvá-

hagyja. 

 

A Képviselőtestület határozata 2015. április 15-én lép hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a Szer-

vezeti és Működési Szabályzat módosításáról a Hivatal köztiszt-

viselőit tájékoztassa, valamint a módosításokkal egységes szer-

kezetbe foglalt Szabályzatot készítse el. 

 

Határidő: 2015. április 15. 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

III. Alapító okiratok módosítása (Pápai Polgármesteri Hivatal, Pápa Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága) 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

Előterjesztőként, a Magyar Államkincstárral folytatott megbeszélés alapján, az alapító okirat-

ok kiosztott lapon található módosítását terjeszti elő, ami eredeti előterjesztésnek tekintendő. 

A bizottság a módosításokat nem tárgyalta, mivel annak szükségességéről az ülést követően 

értesültek. 

 

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 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

38/2015. (III.20.) határozat 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzata Városgondnokságának 6/36/2015. 

számú módosító okiratát, valamint 6/36-2/2015. számú 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító ok-

iratát jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése 2015. április 15. napján 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 és a 

főjegyzőt a módosító okirat és a módosításokkal egysé-

ges szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes 

főjegyző 

 

 

II. A Képviselőtestület utasítja Pápa Város Önkormányzata 

Városgondnokságának vezetőjét, hogy az alapító okirat 

alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges 

módosítását végezze el, és az egységes szerkezetű sza-

bályzatot terjessze Pápa Város Önkormányzatának Ügy-

rendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyás-

ra. 

 

Határidő: benyújtásra:  2015. május 31. 

jóváhagyásra:  2015. június 30. 

Felelős: Bánhidi László intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi 

és Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

 

III. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pá-

pai Polgármesteri Hivatal 6/37/2015. számú módosító 

okiratát, valamint 6/37-2/2015. számú módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése 2015. április 15. napján lép 

hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a főjegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a 

főjegyzőt a módosító okirat és a módosításokkal egysé-

ges szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes 

főjegyző 
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2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérleté-

ről és elidegenítéséről szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosí-

tásáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester   

  Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság a rende-

let-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja. Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizott-

ság az előterjesztést egyhangúlag megtárgyalásra 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 az előterjesztésben foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a kö-

vetkező rendeletet: 

7/2015. (III.20.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 28/2013. (XI.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 

 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondos-

kodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térí-

tési díjak megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea, Pápa Város Önkormányzatá-

nak Egyesített Szociális Intézménye vezetője, Bene Andrásné az intézmény gazdasági veze-

tője, továbbá Horváth Katalin a Fenyveserdő, Beke Ágnes a Napsugár, és Ivján Ilona a 

Bóbita Bölcsőde vezetője. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az Egészségügyi és Szociális Bi-

zottság, továbbá a Borsosgyőri, a Kéttornyúlaki és a Tapolcafői Városrész Önkormányzatá-

nak Testülete egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag megtárgya-

lásra javasolja. 

Előterjesztőként a rendelet-tervezet alábbi módosításait terjeszti elő: 

A rendelet-tervezet 1. mellékletének C:5 mezőjében a „forint/nap/óra” szövegrész helyébe a 

„forint/fő/óra” szöveg lép. 

A 3. melléklet 5. sor B oszlopban lévő adatok helyére: „1.121” Ft/fő/nap, „23.541” Ft/fő/hó 

kerül; az 5. sor C oszlopban lévő adatok helyére: „900 (ÁFA-t tartalmaz), tízórai 225, ebéd 

405, uzsonna 270” Ft/fő/nap kerül. 

A 4. melléklet 4. sor B oszlopa helyesen: „4.655” Ft/fő/nap, „97.755” Ft/fő/hó, a 4. sor D osz-

lopa helyesen: „2.687” Ft/fő/nap, és „56.427” Ft/fő/hó. 

 

A bizottsági és a részönkormányzati üléseken a módosító indítványokat ismertették. Azok 

eredeti indítványnak tekintendők. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, mekkora a bölcsődék létszáma, hány fő közülük a nem pápai lakos. A kérdés oka 

az, hogyha összehasonlítjuk a központi költségvetési támogatást és az önköltséget, akkor ezek 

között jelentős különbség van, bár a három bölcsődében ezek különbözőek. A feladat ellátás 

az önkormányzat feladata, a számokat nem ismeri, de ezek komoly tételt is jelenthetnek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A bölcsődék működtetéséhez az önkormányzat évi 96.000.000,- Ft-tal járul hozzá. Ez az ösz-

szeg a garázsadó másfélszerese. Az Idősek Otthonában biztosított ellátásokhoz a normatíván 

és a személyi térítési díjból befolyt összegen felül 35.000.000,- Ft plusz forrást biztosít az 

önkormányzat. Az Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott szolgáltatásokat az önkor-

mányzat 154.000.000,- Ft-tal támogatja évente. Ehhez még hozzáteszik a 65.000.000,- Ft-ot 

mely a pénzbeli támogatások önkormányzati része, elmondhatjuk, hogy kb. 220.000.000,- Ft-

ba kerül a helyi szociális rendszer működtetése a normatíván és a térítési díjakon felül. 

 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Az engedélyezett férőhelyek számához képest és a beíratott gyerekek száma évközben moz-

gást mutat. A kiadásoknál figyelembe kell venni azt is, hogy valamennyi nyitvatartási napon a 

bölcsődében nem teljes az ellátotti létszám és 10 nap hiányzás után a normatív támogatás már 

nem annyi, mint egyébként egy gyerek után. Tehát igazából a férőhelyek száma nem azt je-

lenti, hogy azok után valamennyi normatívát megkapják az intézmények. A bölcsődék ne-

gyedévi gondozotti létszámjelentést készítenek, ami az elmenő, bölcsődéből óvodába kerülő 

gyerekek következtében változik. Szeptemberben általában mindig teljes a létszám, évközben 

azonban emiatt változik. Az üres férőhelyek folyamatosan betöltésre kerülnek, de a teljes 

gondozotti létszám változó. A 2015. januári létszámjelentés alapján a Fenyveserdő Bölcsődé-

ben 65 fő, a Napsugár Bölcsődében 67 fő, Bóbita Bölcsődében 63 fő ellátott volt. Mindenki 

pápai lakcímmel rendelkezik. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Bölcsődei férőhelyek számának bővítésére korlátlan lehetőség van forrást szerezni. Erről a 

döntést a 96.000.000,- Ft-os összeg változásának figyelembe vételével kell meghozni. Most az 



9 

 

 
 

önkormányzat bölcsődei térítési díjat nem kér a szülőktől. Havi térítési díjként 30-50 000 Ft 

térítési díjat állapíthatna meg, azonban ilyen előterjesztés nincsen.  

 

Dr. Hermann István képviselő 

A népesség demográfiai szempontjait figyelembe véve fontosnak tartja a bölcsődei elhelye-

zést. Fontosnak tartja, hogy a Pápa környéki gyerekeket is el tudja helyezni, a városban mun-

kahellyel rendelkező szülő. A város azért város, hogy a környezetére is pozitív hatást gyako-

roljon. Szeretné, ha a bölcsődei térítési díj továbbra sem kerülne megállapításra. 

 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

A szakemberek által összeállított anyagot méltányosnak és elfogadhatónak találja. Megköszö-

ni az osztályvezető asszonynak és az intézményvezető asszonynak, a bizottsági és testületi 

ülések előtti konzultációt, mellyel segítettek eloszlatni a szociális változások miatti aggodal-

makat. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a kö-

vetkező rendeletet: 

8/2015. (III.20.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa vá-

rosban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak meg-

állapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról szóló fenti számú önkormányzati rendeletét, az elő-

terjesztésben 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. Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Ka-

tasztrófavédelmi Kirendeltségének tevékenységéről 

Előadó: Csillag István tű. alezredes, kirendeltség-vezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Németh Tamás tűzoltó ezredes, a Veszprém Megyei Ka-

tasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője és Csillag István tűzoltó alezredes, a Pápai Kataszt-

rófavédelmi Kirendeltség vezetője. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, valamint a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági 

Tanácsadó Testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Csillag István alezredes 

Szeretné megköszönni az erkölcsi és anyagi támogatást két helyi szervezetük számára. Szer-

vezeti átalakulások miatt már nem a város a fenntartó, de a véleménye szerint mégis példaér-

tékű kapcsolatot ápolnak. 

 

Németh Tamás ezredes 

Véleménye szerint az elvárásoknak megfelelően töltötte be szerepét a Veszprém Megyei Ka-

tasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Kirendeltsége és a Pápai Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság. Végrehajtotta a három kitűzött feladatot mely a lakosság élet és va-

gyon biztonságának megóvása, gazdaság működésének elősegítése és a létfontosságú rend-

szerelemek felügyelet alatt tartása. Szeretné megköszönni a támogatást, a jó kapcsolat fenntar-

tását azt remélve, hogy ez a jövőben is így marad. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Köszönetét fejezi ki az áldozatos munkáért. Elmondja, városunkat szerencsére elkerülik a 

katasztrófák. Ami kisebb-nagyobb gondot okoz, az a visszatérő nagyobb esőzések. A megára-

dó Bakony-ér is okoz problémákat néhány helyen. A kérdése az, hogy munkájuk elvégzése 

után az illetékes szervek felé van-e ajánlásuk a megelőzésre és megfogadják-e tanácsaikat. 

Ugyanez vonatkozik a Marcalra is. 

 

Németh Tamás ezredes 

Úgy gondolja, mindenre lehet készülni. Közös a cél közös a feladat, sok szervezetnek van 

ebben feladata, kötelezettsége. Tudomása szerint az önkormányzat is végzett átalakításokat a 

vízelvezetés terén is. Amikor történik, egy-egy olyan esemény kiértékelik, hol-mit tudnak 

tenni, de az olyan eredmény elérése mely mindenki megnyugvását szolgálja, az egy hosszabb 

folyamat.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a tavalyelőtti városi március 15-i ünnepség is elmaradt a nagy mennyiségű 

csapadék miatt. Tavaly szeptemberben is okozott problémákat, ennek következtében a város-

ban lakó polgárok még ma is viselik az időjárás következményeit. A Bakony-érrel kapcsolat-

ban vannak kérdéseik, javaslataik a Vízügyi Igazgatósághoz, mellyel állandó levelezési kap-

csolatban állnak. 

 

Bocskay László képviselő 

Köszönetét fejezi ki a szervezetnek a sokoldalú, pozitív munkájukért. Megnyugvással tölti el, 

hogy a most már állami fenntartású szervezet a mai napig megőrizte jó kapcsolatát az önkor-

mányzattal. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, ő is szeretné köszönetét kifejezni, mert a Pápai Nagytemplomban történt baleset 

komoly problémát vetett fel. A Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Pápai Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság vezetőit megkeresték, akik rövid időn belül megoldották a problémát. 

Köszönetét fejezi ki az emberséges hozzáállásukért, alapos munkájukért a tűzvédelmi ellenőr-

zés munkatársainak, akik az intézményekben segítő szándékkal jelennek meg és nem büntető 

szándékkal. Megjegyzésként hozzáfűzi a Bakony-érrel kapcsolatban időnként Pápán, a csa-
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torna végpontokon nagy esőzések alkalmával nem várt anyagok kerülnek elő. Elmondja az ő 

területe is egy ilyen végpontos körzet. Többször beszélt már a Pápai Víz és Csatornamű Zrt.-

vel de nem született megoldás erre a problémára. A Vak Bottyán utcából is és a Vasút utcából 

is nincs egy olyan kör, amelyik egyből összekötné a többivel, így hiába tesznek bármit is 

fennáll a fertőzésveszély lehetősége.  

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Elismerését fejezi ki a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófa-

védelmi Kirendeltségének a 2014. évi munkájukért. A megelőző tevékenységnek köszönhető-

en városunkat elkerülték a katasztrófák. Műszaki mentés tekintetében lenne egy észrevétele, 

javaslata. Kétszer annyi baleseti riasztás történik, mint tűzeset. A baleset előidézőinek számá-

ra javasolható lehetne egyfajta megelőző tevékenység folytatása a rendőrséggel együttműköd-

ve. Felhívva a figyelmet a balesetek súlyos kimenetelére, munkájukról részletesebb tájékozta-

tás nyílt nap keretein belül. Kéréssel fordul a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez. Épü-

letük az ő körzetében található és a lakók azzal a kéréssel fordultak hozzá, hogy amennyiben 

nem szükséges és a jogszabályok is adnak rá lehetőséget, hétvégén a reggeli órákban ne hasz-

nálják a szirénákat. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja a tűzoltóságtól 150 méterre nőtt fel, akkoriban teljesen megszokott volt a 7 órai 

riasztás. Kijött két vagy három tűzoltóautó bekapcsolták 10-20 másodpercre a szirénákat, eb-

ből tudták indulni kellene az iskolába.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megerősíti, hogy szervezeteik között a fenntartó váltás után is megmaradt a jó együttműkö-

dést, mely a jövőben is megmarad. Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy megtalálták azt a 

formát, mellyel szervezett keretek között tudják támogatni a tűzoltóságot. Egyrészt az önkor-

mányzati költségvetésből, másrészt a Pápa Város Tűzvédelméért Alapítványon keresztül. 

Megállapodtak abban, hogy segítik a tűzoltóságnak az olyan típusú tevékenységét, amely nem 

biztos, hogy a törvényből következik, és nem biztos, hogy költségvetési forrása van. Ilyen 

például a kovásznai kapcsolatok fenntartása, melyre jelezték, hogy az április 9-11. közötti 

kovásznai napokra szívesen látják a tűzoltóság delegációját. Továbbra is felajánlják azokat a 

lehetőségeket, amelyeket az elmúlt években már megtapasztalhattak. Külön szeretné megkö-

szönni azt a munkát, amikor veszélyes fák kivágásában működnek közre, hiszen ez olyan mű-

szaki eszközöket igényel, melyek nem állnak rendelkezésükre.  

 

Németh Tamás ezredes 

A katasztrófavédelem folyamatosan tájékoztatja, oktatásokat, bemutatókat szervez, ahol igye-

keznek megismertetni az állampolgárokkal a különböző veszélyhelyzetekben történő magatar-

tást, illetve a veszélyhelyzetek eredményét. Azt gondolja jelentős az előrelépés, hiszen csök-

kent a káresemények száma. A megkülönböztető jelzés használatáról elmondja, hogy lehető-

ségeikhez mérten igyekeznek a legkevésbé zavarni a lakosságot. A sziréna használatát jog-

szabály dönti el. Nem minden esetben vonulnak a tűzoltók a megkülönböztető jelzés haszná-

latával, ez káreseménytől is függ. Vonuláskor nemcsak az autósokra, hanem kerékpárosokra, 

gyalogosokra is gondolnak akiknek jelezni kell, hogy valamilyen rendkívüli munkavégzés 

helyszínére igyekeznek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóval kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a Veszprém Megyei Katasztrófa-

védelmi Igazgatóság Pápai Kirendeltségének 2014. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

 

5. Vegyes ügyek 

 

e) Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. alapító okiratának módosítása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Németh Tamás a Pápai Városfejlesztési Társaság Kft. ügy-

vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-

ság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Az előterjesztés tartalma szerint új tevékenységi köröket állapít meg a Pápai Városfejlesztő 

Társaság Kft. számára, tehát ez egy alapító okirat módosítással fog majd járni, illetve a fej-

lesztési források között rendelkezésre álló céltartalékból 20.000.000,- Ft átcsoportosításáról 

döntenek, amit a járda építési feladatok megkezdésére szánnak. 

 

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 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

39/2015. (III.20.) határozat 

1. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Vá-

rosfejlesztő Társaság Kft. alapító okiratát az alábbiak szerint 

módosítja. 

 

Az alapító okirat 3. pontjának 3.2. alpontját 

- 42.11’08 TEÁOR '08 számú, Út, autópálya építése megne-

vezésű, 

- 41.20’08 TEÁOR '08 számú, Lakó- és nem lakó épület épí-

tése megnevezésű, 

- 42.21’08 TEÁOR '08 számú, Folyadék szállítására szolgáló 

közmű építése megnevezésű, 

- 43.11’08 TEÁOR '08 számú, Bontás megnevezésű, 

- 43.29’08 TEÁOR '08 számú, Egyéb épületgépészeti szere-

lés megnevezésű, 

- 43.31’08 TEÁOR '08 számú, Vakolás megnevezésű, 

- 43.32’08 TEÁOR '08 számú, Épületasztalos-szerkezet sze-

relése megnevezésű 
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- 43.33’08 TEÁOR '08 számú, Padló-, falburkolás megneve-

zésű 

- 43.34’08 TEÁOR '08 számú, Festés, üvegezés 

- 43.39’08 TEÁOR '08 számú, Egyéb befejező építés m.n.s. 

megnevezésű 

- 43.91’08 TEÁOR '08 számú, Tetőfedés, tetőszerkezet-

építés 

- 43.99’08 TEÁOR '08 számú, Egyéb speciális szaképítés 

m.n.s. megnevezésű 

- 68.32’08 TEÁOR '08 számú, Ingatlankezelés megnevezésű 

tevékenységi körökkel kibővíti. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosított 

alapító okirat aláírására, egyidejűleg utasítja Németh Tamás 

ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, legkésőbb 2015. április 30. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Németh Tamás Pápai Városfejlesztő Kft. ügyve-

zetője 

 

 

2. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) 

önkormányzati rendeletének fejlesztési célú előirányzataiban, a 

Városrészi fejlesztési részprogramok céltartalékban biztosított 

65 058 E Ft-ból 20 000 E Ft átcsoportosítását jóváhagyja, járda-

építési feladatok fedezetére. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy Pápa Város Önkormányzata 

2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati 

rendelete 8. sz. mellékletének - az előterjesztésben foglaltak sze-

rinti - módosítását terjessze a Képviselőtestület elé. 

 

Határidő: legkésőbb 2015. július 10. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

 

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

rozatot hozza: 

40/2015. (III.20.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

136/2014. (IX.18.) határozat, a 3/2015. (I.6.) határozat, va-

lamint a 29/2015. (II.27.) határozat végrehajtására adott je-

lentést elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

107/2014. (VII. 3.) határozat 2. pontjában végrehajtására 

adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg a Pápa Város 

Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány Alapító 

okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

a) Az Alapító okirat 3.2 alpontja helyébe a következő ren-

delkezés lép: 

 

„3.2.Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet 

nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt.” 

 

b) Az Alapító okirat 10. pontja a következő 10.3 alponttal 

egészül ki: 

 

„10.3.A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető 

szerv határozathozatalában nem vehet részt az a sze-

mély, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határo-

zat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a meg-

kötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél 

szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 

illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogvi-

szony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfe-

lelő cél szerinti juttatás.” 

 

c) Az Alapító okirat 18. pontja a következő rendelkezéssel 

egészül ki: 

 

„A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy 

köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elő-

zetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyide-

jűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.” 
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Utasítja a Polgármestert a szükséges intézkedések meg-

tételére és a módosított Alapító okirat aláírására. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

 

 

 

a) Települési Értéktár Bizottság beszámolója 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

Az anyagot átolvasva, megismerve az Értéktár Bizottság létét, munkáját nagyon hasznosnak 

tartja. Egy mondatot kiemelne az anyagból ez pedig, hogy „az alulról jövő kezdeményezése-

ket helyezik előtérbe”. Ezt nagyon fontosnak tartja a mai világban. A lokálpatriotizmus egyik 

új formájaként tekint a Bizottságra. Több képviselőtársával együtt részt vett egy konzultáción 

a Jókai Mór Könyvtárban az ősz folyamán ahol nagyon sok javaslat elhangzott. Azonban 

szomorúan látta, hogy az eléjük tárt anyagban kevés olyan konkrétum van, amely ott felvető-

dött. Véleménye szerint biztatni kellene a nyilvánosság csatornáin a helyi polgárokat, hogy 

éljenek ezzel a lehetőséggel és javasoljanak. Fontosnak tartaná a huszár, honvéd hagyomá-

nyok bekerülését. A keresztény hagyományokra való utalásként a ferences, bencés hagyomá-

nyokat. A zsidósággal kapcsolatos emlékeket, hagyományokat. A Pápai Jókai Kört, mint a 

város legnagyobb múltú, több mint száz éves múltra visszatekintő egyesületét és azt, hogy ez 

helyi érték legyen. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Várják a pápai szervezetek és a magánszemélyek aktivitását, és kéri a sajtó segítségét is a 

figyelem felkeltésére. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóval kapcsolatban. 

 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a Települési Értéktár Bizottság 

2014. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

 

b) Köznevelési intézmények továbbműködtetésével kapcsolatos döntés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja, a Pénzügyi 

és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás 

mellett elfogadásra javasolja.  
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Kerecsényi Zoltán képviselő 

Elmondja, hallani lehetett olyan híreket, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

nem sokáig fog így fennállni vagy átszervezésre kerülhet sor. Kérdése, hogy van-e valamilyen 

információ ezzel kapcsolatban. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nincs információja az átszervezésről. Az, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 

mint szervezet az ellátó feladatok függvényében folyamatosan változik ez természetes. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, hogy a jelenlévők közül megtudja-e valaki mondani, hogy a következő hónapok-

ban az oktatásirányítás, feladatellátás rendszere hogyan alakul át? Mert azok az információk, 

melyek hozzá különböző hivatalos forrásokból eljutottak, azok a jelenlegi oktatási rendszert 

egy négy, egymással párhuzamosan futó rendszerben képzelik el. Megkérdezi, hogy hány 

olyan intézmény van jelenleg Pápán, amely nem a KLIK irányítása alá tartozik és mióta nem 

tartoznak oda. Azaz összeg, amelyet a KLIK-nek fizetnek ennek arányában változott-e csök-

kent-e? 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a korábban megállapított havi hozzájárulás összege nem változott. Körülbelül két-

havi hozzájárulás összegét pályázatban, vagy költségvetési előirányzatként az önkormányzat 

eddig minden évben megkapta. Arról még nincs információ, hogy ebben az évben pályázati 

formában jutnak-e forráshoz. Egy intézményről biztosan tudja, hogy nem a KLIK fenntartásá-

ban működik, ez pedig a Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközép Isko-

la és Kollégium, amely a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásában van. Ilyen értelembe 

véve követi az eseményeket és tudja azt, hogy a Gazdasági Minisztériumhoz kerülhetnek a 

további szakképző intézmények. Még csak közvetett információkkal sem rendelkeznek a kö-

vetkező ciklusra érvényes hozzájárulás összegéről. Több lehetőséget is számba vesznek, de 

információja még nincs. 

 

Grőber Attila képviselő 

Kérdezi, hogy ismerik-e azt a számítási metodikát, ahogy az önkormányzat hozzájárulási ösz-

szegét megállapítják? Van-e valamilyen átlátható rendszere ennek? 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A pontos metodikáját nem ismeri. Azt tudták 2012-ben, hogy előzőleg mennyibe került az 

intézmények fenntartása. Azt látták, hogy ez többe kerülne, mint a hozzájárulási összeg, amit 

megállapítottak, többek között emiatt is döntöttek úgy, hogy számukra ez elfogadható. Ennek 

minden évben körülbelül 1/6 részét megkaptuk, ezért körülbelül havi 18.000.000 - 

20.000.000,- Ft-ot fizettünk ki a 27.000.000,- Ft-tal szemben. Kevés önkormányzat választotta 

ezt az utat, többen úgy döntöttek, hogy ők inkább működtetnek. Megyén belül is vannak erre 

példák. Úgy véli jól döntöttek. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Kiegészítésként elmondja, hogy ő is ismeri a négyes tagolásra vonatkozó információkat. Vé-

leménye szerint azonban ezzel nem csökken a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ sze-

repe, hanem inkább tisztázódik. Az Oktatási Hivatal az elképzelések alapján a jövőben ható-

sági feladatokat fog ellátni, azaz az ellenőrzések, vizsgák szervezése, szakfelügyeleti szakta-

nácsadói rendszer tartozhat esetleg hozzá a tudomása szerint. A KLIK-nek a leegyszerűsített 

fenntartói és működtetői feladat juthat. Az átszervezés célja, hogy a döntés közelebb kerüljön 
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ahhoz a szinthez, amelyet érint és ebből kiindulva azt lehet mondani, hogy a döntések többsé-

gét a Megyei Tankerületek fogják meghozni. Így azt feltételezik, hogy a feladatellátás jobb 

lesz. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, ismeri a határozati javaslatot, tudja, hogy ez nem egy végleges döntés. Az iskolák 

működtetésével kapcsolatban bármelyik oldalt nézi, vannak jó és rossz tapasztalatok, vélemé-

nye szerint a rendszer működése nagyrészt a személyeken múlott. A jelenleg érvényben lévő 

jogszabályok szerint a járási központú tankerületi irányítása alól néhány intézmény kikerül 

vagy kikerülhet a közeljövőben. Véleménye szerint négy fő szempont alapján kell majd a 

döntést meghozni, vagyis pénzügyi, szakmai szempontokat, biztonságos működést is figye-

lembe kell venni, és azt hogy mennyi olyan intézmény lenne, amely nem közvetlenül a helyi 

KLIK fenntartása alá tartozna. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A korábbi évtizedekben más fenntartási logika szerint már működtek megyei fenntartásban 

intézmények. Sokáig megtartották intézményeiket városi fenntartásban, azonban apránként 

mégiscsak átkerültek a megyéhez. A fenntartásnak is voltak eredményes periódusai és voltak 

olyan időszakok, amik sok problémát vetettek fel. Azt hogy hány intézmény esetében kerül el 

a döntési kompetencia megyei vagy annál is magasabb szintre ezt még nem tudja megmonda-

ni. A szakképző iskolák esetében ez nagyon valószínű. Azt sem tudja megmondani, hogy ezek 

milyen szervezeti struktúrában fognak tovább működni. Tehát nem lehet tudni, hogy két vagy 

három szakképző iskola fog maradni Pápán. Azt sem lehet tudni továbbá, hogy az egyes in-

tézmények profil tisztítása mit jelent, hiszen lehet, hogy egy elhagyott képzésforma vagy egy 

adott képzésforma egy másikban jelenik meg. Talán az a fenntartói érdek, hogy a szakképzési 

rendszer egységesebb, átláthatóbb legyen. Van néhány dolog azonban, ami ezt a logikát gyen-

gíti. Az egyházaknak átadott szakképzők és a gimnáziumok. Kérdést jelenthet például a Vajda 

Márta Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Módszer-

tani Intézmény működtetése is. A gimnáziumok középfokú oktatási rendszere is változások 

előtt áll. Az intézményeket továbbra is a sajátjaiknak tekinti, kiválónak minősíti a velük lévő 

kapcsolatot, sok dologban segítik őket. 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, hozzá-

szólás? 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, és ellenszavazat nélkül a kö-

vetkező határozatot hozza: 

41/2015. (III.20.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Nkt. 

97. § (24) bekezdés ab) pontjában foglaltak, valamint a 

jelenleg rendelkezésre álló információk alapján szándékát 

nyilvánítja az állami intézményfenntartó központnak, hogy 

a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a 

2015/2016. tanévtől az illetékességi területén működő 

köznevelési intézmények vonatkozásában a működtetést 

nem képes vállalni. 
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Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatal-

mazza a polgármester, hogy a Pápa város illetékességi terü-

letén működő köznevelési intézmények Nkt. 74. § (4) 

bekezdése szerinti működtetési kötelezettsége alóli 

mentesülés érdekében a Korm.rendelet 39. § (1) bekezdése 

alapján kérelmet nyújtson be a kincstár illetékes területi 

szerve részére. 

 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

3. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy kísérje 

figyelemmel és vizsgálja meg a köznevelési intézmények 

működtetésével kapcsolatos finanszírozási feltételeket és a 

végleges döntéshez szükséges javaslatot terjessze a 

Képviselőtestület elé. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

 

c) Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozás 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Humánerőforrás Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést egyhan-

gúlag elfogadásra javasolja. Elmondja a Mária Úthoz való csatlakozásnak hosszú előzménye 

van és véleménye szerint pozitív hatása lesz. 

 

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 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 
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42/2015. (III.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzatának tagfelvételét a Mária Út Közhasznú Egyesü-

letbe intézményi tagként támogatja és jóváhagyja. Pápa Város 

Önkormányzatának az Egyesületben történő teljes jogkörű kép-

viseletére Unger Tamás alpolgármestert bízza meg, amely meg-

bízás visszavonásig érvényes. 

 

Az egyesületi tagsághoz kötődő tagdíj megfizetését Pápa Város 

Önkormányzata mindenkori éves költségvetése terhére vállalja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az 1. számú 

melléklet szerinti tagfelvételi kérelem benyújtására és az 

együttműködési megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

 

 

d) Pápa Városi Televízió pályázatával kapcsolatos döntés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Humánerőforrás Bizottság valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 

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 az előterjesztésben foglaltakról. 

 

 

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

rozatot hozza: 

43/2015. (III.20.) határozat 

I. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Vá-

ros Televízió kérelmének megfelelően hozzájárul a MA-

FEHÉRGYÖRGY2014-20/2014. számú pályázat pénzügyi zárá-

sához szükséges 33.000.000,- Ft megelőlegezéséhez. 

Az ehhez szükséges forrást a Képviselőtestület Pápa Város Ön-

kormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) 

önkormányzati rendeletében meghatározott, a Pápai Város Tele-
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vízió 2015. évi intézményi működési támogatásának terhére biz-

tosítja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az ezzel kap-

csolatos szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

II. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a 

FEHÉRGYÖRGY2015 elnevezésű pályázati felhívásra, a Pápai 

Város Televízió pályázatának benyújtását és hozzájárul a pályá-

zat pénzügyi zárásához szükséges összeg megelőlegezéséhez. 

 

Az ehhez szükséges forrást Pápa Város Önkormányzata 2016. 

évi költségvetésében meghatározott, a Pápai Város Televízió 

2016. évi intézményi működési támogatásának terhére biztosítja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ez-

zel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

 

f) 4678/3 hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötő-vezetékének tulajdonba vétele 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-

ság az előterjesztést 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 az előterjesztésben foglaltakról. 

 

 

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

rozatot hozza: 

 

 

 



21 

 

 
 

44/2015. (III.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a viziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben, valamint Pápa 

Város Önkormányzata, a Talajerőgazdálkodási Kft és a Pápai 

Víz- és Csatornamű Zrt. által kötött háromoldalú megállapodás-

ban foglaltak alapján hozzájárul a Pápa, Szabó Dezső utca 

4678/3 hrsz-ú ingatlan szennyvízbekötő vezeték tulajdonba 

adásra vonatkozó vagyonátruházási szerződés megkötéséhez. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a vagyonát-

ruházási szerződés aláírására. 

 

Egyben utasítja a polgármestert, hogy a beruházással megvaló-

sult közcsatorna rákötés rendszerfüggetlen és rendszerfüggő 

elemeinek tulajdonba és vagyonkezelésbe adásához szükséges 

megállapodást a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt-vel kösse meg. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

 

g) Víziközművekkel kapcsolatos döntés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-

ság az előterjesztést 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 az előterjesztésben foglaltakról. 

 

 

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

rozatot hozza: 

45/2015. (III.20.) határozat 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 7. 

§ (1) bekezdése, valamint Pápa Város Önkormányzata Kép-

viselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 

7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 10. § (1)-(2) be-

kezdései alapján, az előterjesztés 1. mellékletekben szereplő 

vízszolgáltatást szolgáló rendszerfüggetlen víziközmű ele-

mek Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. tulajdonba adásáról, va-

lamint az előterjesztés 2. és 3. mellékletben szereplő rend-

szerfüggő víziközmű elemek, illetve a csatornaszolgáltatást 
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szolgáló rendszerfüggetlen elemek Pápai Víz- és Csatorna-

mű Zrt. vagyonkezelésébe adására vonatkozó üzemeltetési 

szerződések kiegészítéseiről szóló megállapodásokat jóvá-

hagyja. 

 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

 

h) Bölcsődék alapító okiratainak módosítása (Bóbita Bölcsőde, Fenyveserdő Bölcső-

de, Napsugár Bölcsőde) 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Horváth Katalin a Fenyveserdő, Beke Ágnes a Napsugár, és 

Ivján Ilona a Bóbita Bölcsőde vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Előterjesztőként, a Magyar Államkincstárral folytatott megbeszélés alapján, az alapító okirat-

ok kiosztott lapon található módosítását terjeszti elő, ami eredeti előterjesztésnek tekintendő. 

A bizottság a módosításokat nem tárgyalta, mivel azok szükségességéről az ülést követően 

értesültek. 

 

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 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

46/2015. (III.20.) határozat 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bóbita 

Bölcsőde 6/23/2015. számú módosító okiratát, valamint a 

6/23-2/2015. számú módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba 

történő bejegyzés napjával lép hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a főjegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 
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A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a fő-

jegyzőt a módosító okirat és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

II. A Képviselőtestület utasítja a Bóbita Bölcsőde vezetőjét, 

hogy az alapító okirat alapján a Szervezeti és Működési 

Szabályzat szükséges módosítását végezze el, és az egysé-

ges szerkezetű szabályzatot terjessze Pápa Város Önkor-

mányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 

elé jóváhagyásra. 

 

Határidő: benyújtásra: 2015. április 3. 

jóváhagyásra: 2015. április 30. 

Felelős: Iván Ilona intézményvezető-helyettes 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Ösz-

szeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

III. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Fenyveserdő Bölcsőde 6/26/2015. számú módosító okiratát, 

valamint a 6/26-2/2015. számú módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba 

történő bejegyzés napjával lép hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a főjegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a fő-

jegyzőt a módosító okirat és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

IV. A Képviselőtestület utasítja a Fenyveserdő Bölcsőde veze-

tőjét, hogy az alapító okirat alapján a Szervezeti és Műkö-

dési Szabályzat szükséges módosítását végezze el, és az 

egységes szerkezetű szabályzatot terjessze Pápa Város Ön-

kormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizott-

sága elé jóváhagyásra. 

 

Határidő: benyújtásra: 2015. április 3. 

jóváhagyásra: 2015. április 30. 
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Felelős: Horváth Katalin intézményvezető-helyettes 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Ösz-

szeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

V. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nap-

sugár Bölcsőde 6/25/2015. számú módosító okiratát, vala-

mint a 6/25-2/2015. számú módosításokkal egységes szer-

kezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba 

történő bejegyzés napjával lép hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a főjegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a fő-

jegyzőt a módosító okirat és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

VI. A Képviselőtestület utasítja a Napsugár Bölcsőde vezetőjét, 

hogy az alapító okirat alapján a Szervezeti és Működési 

Szabályzat szükséges módosítását végezze el, és az egysé-

ges szerkezetű szabályzatot terjessze Pápa Város Önkor-

mányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 

elé jóváhagyásra. 

 

Határidő: benyújtásra: 2015. április 3. 

jóváhagyásra: 2015. április 30. 

Felelős: Beke Ágnes intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Ösz-

szeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 09.30 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester címzetes főjegyző 
 


