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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 305 /2015. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. november 27-i nyil-

vános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, Bocskay László, Venczel Csaba, Dr. Hermann István, 

Zsegraics Gyula, Süle Zsolt, Kerecsényi Zoltán, Kovács Csilla, Dr. Vörös Ibo-

lya, Máté István, Grőber Attila képviselők, 13 fő 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző, 

Pozsgai Zsuzsanna aljegyző, 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető, 

  Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető, 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

György Zoltán, Bakalár Attila köztisztviselők 

Rádi Róbert Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetője, 

Dr. Lukács Endre, a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. vezérigazgatója, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

Napló című napilap munkatársa, 

Kisalföld című napilap munkatársa, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,  

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

Császár Endre 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, 13 fő képviselő jelen van.  

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy a 

176. sorszámú sürgősségi indítványt a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület. 

 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem érkezett. 
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A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

 

209/2015. (XI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. no-

vember 27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

1. Személyi ügy 

Kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslat elbírálá-

sa 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szo-

ciális Intézménye elmúlt időszakban végzett tevékenységé-

ről 

Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

3. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi 

Alapellátási Intézete elmúlt időszakban végzett tevékenysé-

géről 

Előadó: Dr. Schveighoffer Zita mb. intézményvezető 

 

4. Beszámoló a Pápa Városi Televízió tevékenységéről 

Előadó: Varga András intézményvezető 

 

5. Vegyes ügyek 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Sajnálattal tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a tegnapi napon elhunyt Korcsmáros József, a 

pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Szövetségének volt elnöke. Korcsmáros 

József 1994-2002. között volt képviselő, továbbá tagja volt az Egészségügyi és Szociális, va-

lamint Lakásügyi Bizottságnak 1994-1998 között. Mindemellett elnöki feladatokat látott el az 

Egészségügyi és Szociális Bizottságban 1998-2002 között, és az Oktatási, Kulturális és Vallá-

si Bizottság tagja is volt 2001-2002 között. Korcsmáros József tevékenységét, közéleti mun-

kásságát 2002-ben a város Pápa Város Díszoklevele kitüntetéssel ismerte el. Kéri a megjelen-

teket, hogy a napirendek megtárgyalása előtt egy perces felállással emlékezzenek meg 

Korcsmáros Józsefről. 

  
Ezt követően a jelenlévők egy perces néma felállással emlékeztek meg Korcsmáros Józsefről. 

 
Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a temetés 2015. november 28-án, 11,00 órakor lesz az Alsó-

városi temetőben.  

Javasolja, hogy először a 169. sorszámú előterjesztést tárgyalja meg a testület, tekintettel arra, 

hogy dr. Lukács Endre vezérigazgatónak az ülést követően közgyűlésen kell részt vennie. 
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5. Vegyes ügyek 

 

a) Pápai Víz-és Csatornamű Zrt.-vel kapcsolatos döntés 

 

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

igazgatója. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Dr. Lukács Endre vezérigazgató 

Elmondja, hogy a pápai szennyvízhálózat nagyobbik része jelenleg is a Pápai Víz-és Csator-

namű Zrt. vagyonkezelésében van, azonban az újabb építéseket nem lehetett ebben a formá-

ban üzemeltetni, be kell tartani a címzett-és céltámogatások által előírt bérleti szerződést.  

A bérleti díjat úgy kalkulálták ki, hogy az megfelel az értékcsökkenési leírásnak. Azzal, hogy 

vagyonkezelésbe kerül az eszköz, nem a bérleti díj, hanem hasonló nagyságrendű értékcsök-

kenési leírás fogja szolgálni a fejlesztések fedezetét. 

A bérleti díjas fejlesztésekről a testület a gördülő fejlesztési tervek megtárgyalásakor döntött, 

a vagyonkezelésben lévő eszközök fejlesztéséről jövőre szintén a testület dönt, tehát a döntési 

jogkörök nem változnak. 

Hozzáteszi, amennyiben az eszközök a Zrt. vagyonkezelésébe kerülnek, a társaság a fejleszté-

sek áfáját teljes egészében vissza tudja igényelni. Megjegyzi, hogy az önkormányzat esetében 

ezt csak egy bizonyos részre vonatkozóan tehetik meg. 

 

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

rozatot hozza: 

 
210/2015. (XI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a 

Pápa Város Önkormányzata és a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

között kötött 2007. december 28-től hatályos  bérleti-üzemelte- 

tési szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetését. 

 

A Képviselőtestület a hatályban lévő víziközmű üzemeltetési 

szerződéseket az alábbiak szerint módosítja: 

- a megszűntetett bérleti-üzemeltetési szerződés 

rendszerfüggetlen eszközeivel, a 2012. január 1-től hatály-

ban lévő rendszerfüggetlen elemek bérleti szerződésének 

mellékletét kiegészíti, azzal, hogy a kiegészítés a szerződés 

egyéb rendelkezéseit nem érinti,  

- a hatályos vagyonkezelési szerződés mellékletét a megszün-

tetett bérleti szerződés víziközmű-eszközeivel vagyonérté-
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kelés szerinti értéken kiegészíti, azzal, hogy a kiegészítés a 

szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 

A Képviselőtestület egyetért azzal, hogy a vagyonkezelési jog 

átadása ingyenesen történik. 

 

A szerződés megszüntetése és a módosítások a Magyar Energe-

tikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásának napján 

lépnek hatályba, azonban rendelkezéseit 2016. január 1-től kell 

alkalmazni. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fenti szer-

ződések aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

     Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a 160. sorszámú előter-

jesztésnél zárt ülést tart a testület. 

 

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 

170.,171. sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind az önkormány-

zat, mind pedig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés 

indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése. Kéri a fenti napirenddel kapcsolatban a testület 

állásfoglalását.” 

 

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

rozatot hozza: 

 
211/2015. (XI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 

170.,171. sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, 

mivel mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesztéssel 

érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokai-

nak előzetes nyilvánosságra kerülése.  

 

 

A testület 8,10 órakor zárt ülésen, majd a zárt ülést követően 8,20 órakor ismét nyilvános ülé-

sen folytatja a munkáját. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A zárt ülést követően a nyilvános ülésen ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott dön-

téseit.  

 

 

2. 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. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Borsosgyőri, a Kéttornyúlaki, va-

lamint a Tapolcafői Városrészi Önkormányzat egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Megkérdezi az intézményvezetőtől, van-e szóbeli kiegészítése? 

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Nincsen szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Megköszöni az intézményvezetőnek az évek óta magas színvonalon nyújtott munkáját. El-

mondja, hogy az intézményen keresztül a legnehezebb helyzetben lévő társadalmi réteget se-

gítik, továbbá azoknak az idős embereknek adnak biztonságot, akik erre leginkább rászorul-

nak. Kiemeli, hogy a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, valamint az 

Egyesített Szociális Intézmény között nagyon jó az együttműködés, ez mindkét intézmény 

munkáját nagyban megkönnyíti. Bízik abban, hogy a jó kapcsolat a későbbiekben is megma-

rad, és gratulál az intézményvezető munkájához. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni a beszámoló elkészítését és az intézményben végzett munkát az intézmény va-

lamennyi munkatársának. Korábban már többször felmerült, milyen nehézségekkel küzdenek 

az intézményben. Sajnálatos módon nagy a munkavállalók fluktuációja, hiszen azonos szak-

képzettséget igénylő munkakörökben magasabb jövedelemhez lehet jutni más ágazatokban. 

Megköszöni az intézményben dolgozók kitartását, és bízik abban, hogy a munkájukat a közel-

jövőben magasabb bérrel fogják tudni elismerni. 

 

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

szólás? 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül elfogadta az Egyesített Szociális Intézmény tevé-

kenységéről szóló beszámolót. 
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3. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intéze-

te elmúlt időszakban végzett tevékenységéről 

Előadó: Dr. Schveighoffer Zita mb. intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Schveighoffer Zita mb. intézményvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Borsosgyőri, a Kéttornyúlaki, va-

lamint a Tapolcafői Városrészi Önkormányzat egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Megkérdezi az intézményvezetőt, van-e szóbeli kiegészítése? 

 

Dr. Schveighoffer Zita mb. intézményvezető 

Nincsen szóbeli kiegészítése a napirendhez. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Elmondja, hogy manapság nagyon nehéz az egészségügy helyzete, hiszen kevés a munkaerő. 

Ez különösen nagy problémát jelent a feladatot ellátó orvosok tekintetében, ezt mutatja az 

orvosok magas átlagéletkora. A beszámoló tartalmazza, hogy a felnőtt- és gyermek háziorvosi 

körzetekben is problémák merültek fel nyugdíjazásokból kifolyólag. Érdeklődik, hogy milyen 

megoldásokat javasol az intézményvezető? 

 

Dr. Schveighoffer Zita mb. intézményvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, a felvetett probléma nemcsak a városban van jelen, hanem az 

egész országra jellemző. Bízik abban, hogy a nemrég elfogadott, az egészségügyi alapellátás-

ról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltak előmozdíthatják, hogy több gyermekorvos 

legyen az országban, így Pápa városában is. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Szeretne köszönetet mondani a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő és az 

Egészségügyi Alapellátási Intézet között az elmúlt években megvalósult kiváló együttműkö-

désért. Úgy gondolja, hogy mind a sürgősségi ellátás, mind a gyermekellátás vonatkozásában 

nagyon sokat köszönhetnek egymásnak. A betegellátás az ügyeleti ellátás miatt óhatatlanul is 

összefonódik a két intézmény között, és az ott felmerülő problémákat a jó együttműködésnek 

köszönhetően tudják csak megoldani. Tisztában vannak azzal, hogy a sürgősségi időben ellá-

tott betegek számának legalább 30 %-a indokolatlan, és ezt a megfelelő módon kell tudni ke-

zelni. Megköszöni, hogy amikor a gyermekosztály az ügyeleti ellátás vonatkozásában nehéz-

ségekkel küszködött, azonnal segítséget nyújtott az intézmény, és közösen meg tudták oldani 

a problémát. Hangsúlyozza, hogy a segítségnyújtás a mai napig működik, ami mindkét intéz-

mény számára megnyugtató.  

Bízik abban, hogy a gyermekorvosi körzetek újragondolása valamelyest enyhíteni fog egy-

egy gyermekorvos leterheltségén. Megköszöni az intézményvezető munkáját, és további jó 

együttműködést kíván. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni az Egészségügyi Alapellátási intézet valamennyi munkatársának, orvosoknak, 

szakdolgozóknak, védőnőknek a munkáját. 

 

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

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül elfogadta az Egészségügyi Alapellátási Intézet te-

vékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

4. Beszámoló a Pápa Városi Televízió tevékenységéről 

Előadó: Varga András intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Varga András intézményvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizott-

ság, valamint a Borsosgyőri és a Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzat egyhangúlag elfo-

gadásra javasolja.  

Megkérdezi az intézményvezetőt, van-e szóbeli kiegészítése? 

 

Varga András intézményvezető 

Nincsen szóbeli kiegészítése a napirendhez. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, hogy előfordult olyan, hogy a pártja és személyesen ő is bírálta a Pápa Városi Te-

levíziót bizonyos ügyek kapcsán, amikor nem azonosan ítélték meg az objektív és kiegyensú-

lyozott tájékoztatás fogalmát. El kell mondania, hogy véleménye szerint az utóbbi időben 

mintha közeledtek volna az álláspontjaik.  

A beszámolóban szerepel, hogy a Pápa Városi Televízió kiszolgálja az önkormányzat tájékoz-

tatási igényeit is, szem előtt tartva a lojalitást az intézményt létrehozó és fenntartó önkor-

mányzat iránt. Fontosnak tartja ezt a mondatot, hiszen ez így igaz. Fontosnak tartja azonban, 

hogy ne különböző személyek és pártok, hanem az intézmény iránt legyenek lojálisak. 

 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

Gratulál a Pápa Városi Televízió elmúlt 23 éves tevékenységéhez, amellyel szorosan hozzájá-

rult a város hírnevének öregbítéséhez. Ezt olyan, az országos nyilvánosság előtt ismert pro-

dukciókkal tette, mint például a Képtelen történet című film, de akár több filmet is felsorol-

hatna. A jövőben is hasonló, a város hírnevét öregbítő produkciók elkészítését kívánja az in-

tézménynek. 

 

Varga András intézményvezető 

Süle Zsolt képviselő hozzászólására reagálva elmondja, valóban úgy van, ahogy azt a beszá-

molóban is leírta. A lojalitás szót használta, ami azért fontos, ugyanis ahogyan az önkormány-

zatban a testület összetétele alakul, körülbelül abban a nagyságrendben tudnak szerepelni a 

műsorban, és természetesen minden egyes meghívót figyelembe vesznek és elmennek a ren-

dezvényekre, de figyelembe kell venni ezt a nagyságrendet is. 

Kerecsényi Zoltán képviselő hozzászólására reagálva elmondja, néhány évvel ezelőtt kezdték 

el a filmkészítést, ami több szempontból is nagyon fontos részét képezi a tevékenységüknek. 

Azon túl, hogy a város hírnevét öregbítik, a munkatársainak ez fontos kiegészítő a munkájuk-
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hoz, ugyanis nagyon sokat tudnak tanulni egy-egy ilyen forgatáson. A legutolsó forgatásukon 

egy olyan stábbal dolgozhattak együtt, akik már komoly filmeket készítettek, és a tőlük tanul-

takat a napi munkájukban is tudják használni. Egyre több várost bemutató filmet készítenek, 

amit a mai kor technikai színvonalának megfelelően tudnak elkészíteni. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, hogy az intézményvezető részéről valószínűleg egy elszólás volt csak, hogy egy 

olyan stábbal dolgozhattak együtt, akik komoly filmeket készítenek. Véleménye szerint a Pá-

pa Városi Televízió is komoly filmeket készít, példaként említi a Morcogi vitézt, a Képtelen 

történetet és a Csonka délibábot. Tudomása szerint a Csonka délibáb című filmet egy feszti-

válra is nevezni fogják. 

 

Grőber Attila képviselő 

Bízik abban, hogy az intézményvezető elszólta magát, amikor azt mondta, hogy a lojalitás 

mértékénél figyelembe kell venni az itt ülők, a választott képviselők számát. Úgy gondolja, 

hogy ha egy matek feladatot 23 fő úgy csinálja meg, hogy az öt egészre jön ki, akkor abból 

nem az következik, hogy a megoldás öt egész.  Véleménye szerint ebben a pillanatban nem az 

önkormányzathoz lojális valaki, hanem a többséghez. Amennyiben ez elszólás volt, ezt ki 

fogja fejezni abban, hogy máshogy fog szavazni, mint ahogy tette ezt a bizottsági ülésen. Sze-

rinte ez a mondat homlokegyenest szemben áll azzal, mint ami az anyagban le van írva, és 

reméli, hogy véletlenül rosszul fogalmazott az intézményvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Azt gondolja, hogy a szavazatával a beszámolót, a szóbeli kiegészítést és az elmúlt 10 évben 

nyújtott teljesítményt fogja értékelni. 

 

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

szólás? 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodás mellett elfogadta a Pápa Városi Televízió tevékeny-

ségéről szóló beszámolót. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni a Pápa Városi Televízió valamennyi munkatársának a munkáját. 

 

 

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

rozatot hozta: 

 

215/2015. (XI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 23/2015. 

(II.13.) határozat, a 147/2015. (VIII.5.) határozat, a 154/2015. 

(VIII.28.) határozat, valamint a 201/2015. (X.30.) határozat vég-

rehajtására adott jelentéseket elfogadja. 

 

 

5. Vegyes ügyek 

 

b) Pápai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. Elmondja, a szervezeti egység telephelyének megváltozása miatt szükséges a mó-

dosítás. 

 

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

rozatot hozza: 

 

216/2015. (XI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Pol-

gármesteri Hivatal 6/37-3/2015. számú módosító okiratát, vala-

mint 6/37-4/2015. számú módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba törté-

nő bejegyzés napjával lép hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végre-

hajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 

módosító okirat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 
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c) Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye átszervezése 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Felhívja a figyelmet, hogy egy elég jelentős szervezeti és szolgáltatásbeli változásról van szó. 

Bízik abban, hogy sikerül egy jó szakmai közösséget kialakítani a család-és gyermekjóléti 

központ működtetésére. Egyelőre az a tapasztalat, hogy könnyen abba a helyzetbe kerülhet-

nek, hogy nem tudnak elegendő szakképzett munkatársat megszólítani a 2016. évi induláshoz. 

Bíznak abban, hogy lesznek majd jelentkezők. 

 

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

rozatot hozza: 

 

217/2015. (XI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. január 

1-jétől Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális In-

tézménye szakmai és szervezeti szempontból önálló intézmény-

egységeként család- és gyermekjóléti központot és annak – Pápa 

város lakosságát ellátó – külön egységeként család- és gyermek-

jóléti szolgálatot működtet. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a szolgáltatói 

nyilvántartásba bejegyzett adatok módosításával, valamint a 

szervezeti átalakítással kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

     Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Határidő: szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosí-

tására 2015. november 30., 

szervezet átalakítására: 2015. 12. 31. 

 

 

d) Türr István Gimnázium és Kollégium szennyvízelvezető rendszerének fel-

újításához forrás biztosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja.  

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozza: 

 

218/2015. (XI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a tu-

lajdonában álló Türr István Gimnázium és Kollégium szenny-

vízelvezető rendszerének felújítási munkái elvégzésével és Pápa 

Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése fejlesztési felada-

tai terhére a költségeket legfeljebb 3.000.000 Ft összeg erejéig 

biztosítja. 

 

Utasítja a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

     Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

 

e) Szándéknyilatkozat Tanoda Programhoz 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás 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 az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozza: 

 

219/2015. (XI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület „Pápai Tanoda” cí-

mű pályázatában foglalt célokkal. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a melléklet 

szerinti szándéknyilatkozat aláírására és a szükséges intézkedé-

sek megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 
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f) Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelővel kötött támogatási 

szerződés módosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítása alkalmával a szerződés lehetővé tette, 

hogy a kivitelező szállítói előleget igényeljen, ami a projekt bekerülési költségének, illetve a 

közbeszerzési eljárás tárgyát képező tevékenység 30 %-a. A szállítói előleget 25 %-os részle-

tekben írta jóvá a kivitelező a részszámláival. Ennek eredményeképpen a végszámla nullásra 

jött ki. Pápa Város Önkormányzata és a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrende-

lő között kötött támogatási szerződésben foglaltak szerint a vissza nem térítendő 150 millió 

Ft-os támogatást a végszámla kiegyenlítésére lehetne felszámolni. Tekintettel arra, hogy a 

végszámla összege nulla, ezért kéri a testületet, hogy lehessen a támogatási szerződést olyan 

irányban módosítani, hogy az a harmadik részszámla, valamint a negyedik részszámla ÁFA 

tartalmának a kiegyenlítését szolgálhassa. Ennek köszönhetően ezen két számla Áfa tartalma 

tenné ki a vissza nem térítendő támogatás összegét. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Jelzi, hogy az előterjesztés mellékletét képező szerződés szövegében van egy módosítás: Jelen 

szerződésmódosítás 8 (nyolc) egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, 

melyet a felek elolvastak, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Elmondja, hogy eredetileg az utolsó számla kifizetést kérték. Mindemelett arra adják a pénzt, 

ahol valóságos pénzmozgás történik,  a legutolsó számlán – ami egy elszámoló számla - nincs 

pénzmozgás. Remélik, hogy az intézmény avatása mielőbb megtörténik és minél előbb a pá-

paiak egészségügyi ellátását fogja szolgálni. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Tisztelettel meghívja a képviselőket 2015. december 18-án 13,00 órakor tartandó avató ün-

nepségre. Az átadáson megtekinthetik az új épületrészt és a gép-műszerparkot. Megköszöni a 

Képviselőtestület támogatását a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő irá-

nyába. Hozzáteszi, ilyen nagyságrendben 2002. óta nem valósult meg beruházás az intéz-

ményben. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozza: 

 

220/2015. (XI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gróf Ester-

házy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő és Pápa Város Ön-

kormányzata között létrejött, a TIOP-2.2.6 program keretein be-

lül megvalósuló beruházás II. ütemének befejezéséhez kapcso-

lódó támogatási szerződés módosítását jóváhagyja. 
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Felhatalmazza a Polgármestert a melléklet szerinti szerződés-

módosítás jóváhagyására. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Képviselőtestület soron következő ülése 2015.november 

30-án lesz, amelyet megelőzően bizottsági üléseket tartanak. Az időpontok meglehetősen kö-

zel vannak egymáshoz, természetesen lehetőséget kívánnak biztosítani arra, hogy a bizottsá-

gok teljes értékű munkát végezzenek, így amennyiben hosszabb idő szükségeltetik a bizottsá-

goknak, később kezdik meg a testület ülését. 

A hétvégén számos program következik, 2015. november 29-én lesz a Komplex Humán Szol-

gáltatások Fejlesztése Pápa Város Szegregátumi Településrészen című projekt záró rendezvé-

nye, amelyre várják a képviselőket. Úgy gondolja, hogy szép eredményekről tudnak majd 

számot adni a rendezvényen. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 08.45 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester címzetes főjegyző 


