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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-333/2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. december 21-i nyil-

vános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, Dr. Vörös Ibolya, Császár Endre, Bocskay László, Venczel 

Csaba, Dr. Hermann István, Máté István, Zsegraics Gyula, Süle Zsolt, Grőber 

Attila, Kerecsényi Zoltán 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, 

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

Bakó István, Pápa Város Önkormányzata Városgondnokságának vezetője,  

Radó István, a Közterület-felügyelet vezetője,  

Szekeresné Markolt Zita adóügyi csoportvezető, 

György Zoltán köztisztviselő, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

Napló című napilap munkatársa, 

Kisalföld című napilap munkatársa, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,  

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

Kovács Csilla 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 10.00 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 

199. sorszámú sürgősségi előterjesztést a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület. 

 

Megkérdezi, hogy van-e egyéb napirendi javaslat? 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem érkezett. 

 

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

rozatot hozza: 
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222/2015. (XII.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. de-

cember 21-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

1. Személyi ügyek  

I. Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális 

Intézménye vezetői állására kiírt pályázat elbírálása 

II. Pápa Város Önkormányzatának Közoktatási és Köz-

művelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 

vezetői állására kiírt pályázat elbírálása 

III. Bóbita Bölcsőde vezetői állására kiírt pályázat elbírá-

lása 

IV. Fenyveserdő Bölcsőde vezetői állására kiírt pályázat 

elbírálása 

V. Napsugár Bölcsőde vezetői állására kiírt pályázat elbí-

rálása 

VI. Pápa Városi Televízió vezetői állására kiírt pályázat 

elbírálása 

VII. Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapel-

látási Intézete vezetőjének megbízása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkor-

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

             Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

3. 2016. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyása 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkor-

mányzatának 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

             Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a díszpolgári cím és 

az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának 

rendjéről szóló 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2015. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a köztisztviselőket 

megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2012. 

(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a magánszemélyek 

kommunális adójáról szóló 28/2015. (XI.30.) önkormányza-

ti rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita  gazdasági osztályvezető 

 

8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a telekadóról szóló 

29/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita  gazdasági osztályvezető 

 

9. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  

…/2015. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a talajterhe-

lési díjról szóló 32/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

10. Pápa Város Önkormányzatának Szolgáltatástervezési Kon-

cepciójának felülvizsgálata 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

          Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

11. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

          Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

12. Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről  

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

13. Beszámoló Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért 

Közalapítvány tevékenységéről 

Előadó: dr. Lukács Endre kuratóriumi elnök 

 

14. Beszámoló a Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 Közala-

pítvány tevékenységéről 

Előadó: Zsegraics Gyula kuratóriumi elnök 

 

15. Vegyes ügyek 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Indítványozza, hogy a napirendek megtárgyalását zárt üléssel kezdjék. 

Elmondja, hogy a 177. sorszámú napirend esetében a pályázók közül egyedül Fülöp Amália 

kérte pályázata zárt ülésen történő megtárgyalását, a többi pályázó hozzájárul pályázata nyil-

vános ülés keretében történő tárgyalásához. 
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Fentiekre tekintettel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján Fülöp Amália pályázatát zárt ülésen tárgyalja meg 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 198. 

és 199. sorszámú előterjesztések 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 napirendekkel kapcsolatban a testület állásfoglalását. 

 

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

rozatot hozza: 

223/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 198. és 

199. sorszámú előterjesztések 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 10,05 órakor zárt ülésen, majd a zárt ülést követően 10,15 órakor ismét nyilvános 

ülésen folytatja a munkáját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

téseit.  

 

1. Személyi ügyek  

IV. Fenyveserdő Bölcsőde vezetői állására kiírt pályázat elbírálása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Fülöp Amália pályázó. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a napirend tárgyalása zárt ülésen történt, azonban a határozatról nyilvános 

ülésen dönt a testület. Az előterjesztés elfogadásához minősített többség szükséges. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozza: 

227/2015. (XII.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 42. § 2. pontjában biztosított jogkörében eljárva a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 

23. §-ában, valamint a Kjt. szociális, valamint gyermekjóléti és 
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gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 

257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vé-

telével a Fenyveserdő Bölcsőde magasabb vezetői, bölcsődeve-

zetői beosztásának ellátásával Fülöp Amáliát bízza meg. 

 

A megbízás 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő 

határozott időre szól. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a magasabb 

vezetői megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói in-

tézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2016. január 1. 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

 

 

I. Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye vezetői ál-

lására kiírt pályázat elbírálása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea pályázó. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Szakmai Szakértői Bizottság 1/2015. (XII.11.) szakmai szakértői bizottsági határozatában 

foglaltak szerint Szalainé Tihanyi Andrea pályázó felkészült, pályázata színvonalas, jól átte-

kinthető, mindenre kiterjedő. Mind a személyes meghallgatás, mind az eddigi intézményveze-

tői munkája során bizonyította, hogy kellő szakértelemmel és vezetői felkészültséggel rendel-

kezik. Fentieket figyelembe véve a bizottság alkalmasnak tartja és javasolja az intézményve-

zetői beosztás betöltésére.  

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Szalainé Tihanyi Andrea kinevezését egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

A pályázó írásbeli nyilatkozatában hozzájárult pályázata nyilvános ülés keretében történő 

tárgyalásához. 

Hozzáteszi, hogy a pályázónak a szociális ellátásokkal kapcsolatos álláspontját a beszámolók 

és egyéb napirendek alkalmával már megismerhette a testület. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

A pályázat demográfiai helyzetelemzést is tartalmaz, amelyből látszik, hogy az időskorúak 

száma, várható élettartama növekszik, ebből azonban az is következik, hogy egyre több idős 

ember szorul majd ellátásra. 

Kérdése arra irányul, hogy a jelenleg fennálló intézményrendszer, annak infrastruktúrája és 

humánerőforrása kész-e ezen egyre növekvő feladat ellátására? 

 

Szalainé Tihanyi Andrea pályázó 

A kérdésre válaszolva elmondja, valóban növekszik az idősek átlagéletkora, azonban vélemé-

nye szerint a városban működő, bentlakásos idősellátást szolgáló idősotthonok a megnövekvő 

igényeket is ki tudják majd elégíteni. Jelenleg az átmeneti ellátással együtt 157 fő ellátására 

van lehetősége az intézménynek. Előnyére válik az integrált intézménynek, hogy az alapszol-

gáltatásokat is itt biztosítják, így az első problémától kezdve tudják kezelni az idősek szükség-

leteit. Az igaz, hogy a bentlakásos intézményekbe a várakozási idő 1-1,5 év, de hangsúlyozza, 
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hogy ki tudják szolgálni a felmerülő szükségleteket. A várakozók száma közel 80 fő, azonban 

az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy sok idős már jóval korábban beadja a bentlakásos 

intézménybe való felvételi kérelmét amiatt, hogy amikor szükség lesz az ellátásra, már bizto-

san legyen helye.  Ezek az idősek jelenleg az otthonukban alapszolgáltatással, vagy családi 

támasszal elláthatók. Amikor bekerülhetnek a bentlakásos ellátásba - viszont ezt még nem 

szeretnék igénybe venni - akkor fenntarthatják a kérelmüket, ha ők ezt nem kérik,  akkor eb-

ben az esetben a soron következő kérelmezőt fogják behívni. 

Intézményvezetői hatáskörben lehetőség van soron kívüli elhelyezésre is, aminek köszönhető-

en azok is bekerülhetnek az intézménybe, akiknek az élethelyzete, egészségügyi, illetve szo-

ciális helyzete váratlanul a bentlakásos ellátási formát indokolja.  

Fontosnak tartja elmondani, hogy az Idősek Gondozóházába könnyen felvételt szerezhet az, 

akinek a szociális és egészségügyi körülményei ezt indokolják, hozzáteszi, itt 20 főt tudnak 

ellátni.  

Függetlenül attól, hogy az idősek átlagéletkora emelkedik, el tudják látni a feladatokat. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Elmondja, valóban egyre magasabb életkort érnek el az igénybevevők a bentlakásos intézmé-

nyekben. Megkérdezi, hogy milyen egyéb speciális feladatokat – szakápolási feladatokat - 

kell ellátni az ápolási feladatok mellett az ott dolgozóknak, felkészültek-e erre a feladatra, és 

amennyiben nem, hogyan kívánják ezt megoldani? 

 

Szalainé Tihanyi Andrea pályázó 

A kérdésre válaszolva elmondja, a dolgozók 80 %-a szakképesítéssel kell, hogy rendelkezzen. 

Elmondható, hogy jelenleg az intézmény minden területén biztosított a szakképzettség. A be-

számolóiban többször jelezte, hogy az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező dolgozók 

között nagyon magas a fluktuáció.  

Az intézményben jelenleg az intézményvezető ápolón és az intézményvezetőn kívül négy 

kollegájának van felsőfokú diplomás ápoló, vagy felsőfokú ápolói végzettsége, ami előírás 

ahhoz, hogy egy intézményben szakápolást tudjanak végezni. A legutolsó hatósági ellenőrzés 

során felmerült, hogy olyan feladatokat is végeznek, ami szakápolási feladatnak nyilvánul, 

például sebkezelés, injekciózás, és már a gyógyszerelés is annak minősül. Ezeket a feladato-

kat hosszú éveken keresztül végezték, és ezt teszik majd a jövőben is. A kollegái minden rész-

legen gondos háziorvosi felügyelet mellett végzik a munkájukat, és a részlegvezetők minden 

területen rendelkeznek a megfelelő szakképesítéssel. 

Az, hogy ez a jövőben hogy alakul, nem ő dönti el. Törekednek arra, hogy minden egyes 

egészségügyi szakképzésen és továbbképzésen részt vegyenek, ahová meghívják őket. A 

szakdolgozók kamarai tagsága és a nyilvántartása folyamatos. Azt nem tudja garantálni, hogy 

a 157 fő szakápolási ellátása a hat fővel biztosított, és ez nem is rajta múlik. Tulajdonképpen a 

nap 24 órájában mindig kellene ott lennie egy szakápolói végzettséggel rendelkező szakem-

bernek, azonban nem áll rendelkezésükre a szükséges számú és végzettségű dolgozó. 

Véleménye szerint az intézményükbe az idős emberek ellátásához, ápolásához nem minden 

esetben szükséges egészségügyi végzettség, hiszen a törvény is azt írja elő számukra, hogy 

nem szakápolási, hanem ellátási és gondozási tevékenységet kell ellátniuk. Ezen feladatokat 

maradéktalanul teljesítik a részlegvezetők, a vezetői csapat szakértésével, valamint a házior-

vosi segítségnek köszönhetően. Bízik abban, hogy a jövőben is el fogják tudni látni ezeket a 

feladatokat. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Bár az előzőekben hivatkozott folyamatok az intézményvezetőnek rajta kívül álló objektív 

okokból többször okoznak nehézségeket, de a kihívásokhoz Szalainé Tihanyi Andrea sok éve 
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rugalmasan alkalmazkodik. Kiemeli a vezetőnek a munkatársaival és az ellátott idős embe-

rekkel való jó kapcsolatát, amit személyesen is megtapasztalt. Támogatja Szalainé Tihanyi 

Andrea pályázó kinevezését. 

 

Grőber Attila képviselő 

Úgy gondolja, hogy az intézményvezető a testület által rábízott örökséget jól gondozta. Véle-

ménye szerint az előző vezetőtől egy olyan intézményt vett át, ami a munkáját nagyban meg-

könnyítette, hiszen jól strukturált, átlátható intézményi rendszerről van szó. Az intézmény 

átláthatóságát minden egyes beszámoló igazolta. Az intézményvezető arra is törekedett, hogy 

a megszerzett szakmai tudását továbbképzéseken mélyítse, bízik abban, hogy ezt a példát kö-

vetik a kollegáit is, és dr. Vörös Ibolya képviselő által felvetett problémát így valamilyen mó-

don kezelni tudják. Véleménye szerint dicséretes az a széleskörű kapcsolatrendszer, amit az 

intézmény kialakított az iskolákkal, a NATO bázissal. Az intézménynek nagyon szoros kap-

csolata van a Polgármesteri Hivatal Emberi Erőforrás Osztályával is, amit többször személye-

sen is megtapasztalt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felhívja a figyelmet arra, hogy a bentlakásos ellátás biztosítása a város önként vállat feladatai 

közé tartozik, hiszen az ma már állami feladat. A város környékén több olyan állami fenntar-

tású intézmény működik, amelyben nagy kapacitással tudnak időseket fogadni, például Kül-

sővaton és Attyapusztán. Vannak olyan szolgáltatók is a környéken, akik vállalkozás kereté-

ben nyújtják ezt az ellátást, például Ugodon és Farkasgyepűn. 

Elmondható – főként a vállalkozások területén – hogy a piaci kereslethez igazodik a kínálat is, 

és a közvetett tapasztalataik szerint ezek a szolgáltatók is jó minőségű szolgáltatást nyújtanak. 

Az önkormányzat által működtetett bentlakásos intézménynél a fő szempont az, hogy ott jó 

mentális állapotban lévő gondozottak legyenek. Hozzáteszi, minden évben egyre több alka-

lommal köszöntenek fel szépkorú időseket. 

 

Bejelenti személyes érintettségét, ezért nem kíván részt venni a szavazásban. 

 

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 177/I. sorszá-

mú előterjesztés határozati javaslata döntéshozatalából dr. Áldozó Tamás polgármestert kizár-

ja tekintettel arra, hogy az ügy személyesen érinti.” 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a követke-

ző határozatot hozza: 

 

 

228/2015. (XII.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 177/I. sorszámú 

előterjesztés határozati javaslata döntéshozatalából dr. Áldozó 

Tamás polgármestert kizárja tekintettel arra, hogy az ügy szemé-

lyesen érinti. 

 

 

 



8 

 
 

(Dr. Áldozó Tamás polgármester nem vett részt a szavazásban.) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Átadja az ülés vezetését Unger Tamás alpolgármesternek. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

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 a következő hatá-

rozatot hozza: 
 

229/2015. (XII.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 42. § 2. pontjában biztosított jogkörében eljárva a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 

23. §-ában, valamint a Kjt. szociális, valamint gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 

257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vé-

telével Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális In-

tézménye magasabb vezetői, igazgatói beosztásának ellátásával 

Szalainé Tihanyi Andreát bízza meg. 

 

A megbízás 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő 

határozott időre szól. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a magasabb 

vezetői megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói in-

tézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2016. január 1. 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Visszaadja az ülés vezetését dr. Áldozó Tamás polgármesternek. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea pályázó 

Megköszöni a bizalmat, továbbá a képviselőknek, a címzetes főjegyzőnek, a Polgármesteri 

Hivatal munkatársainak a segítségét, amit az elmúlt öt évben tanúsítottak az általa vezetett 

intézmény felé. Szeretné megköszönni továbbá a szakmai vezetőknek és kollegáinak is a lel-

kiismeretes munkájukat, hiszen az elért eredmények nélkülük nem jöhettek volna létre. 
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II. Pápa Város Önkormányzatának Közoktatási és Közművelődési Intézmé-

nyek Gazdasági Ellátó Szervezete vezetői állására kiírt pályázat elbírálása 
 

A napirend tárgyalásán jelen van Takács János pályázó. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Szakmai Szakértői Bizottság 1/2015. (XII.18.) szakmai szakértői bizottsági határozatában 

foglaltak szerint figyelembe véve a külső szakértő által megfogalmazottakat, a bizottság vé-

leménye szerint Takács János pályázó megfelelő szakértelemmel rendelkezik, szakmai elkép-

zelései támogatandóak, szakmai felkészültsége alkalmassá teszi a beosztás betöltésére. 

Fentieket figyelembe véve a bizottság alkalmasnak tartja és javasolja az intézményvezetői 

beosztás betöltésére.  

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Takács János kinevezését egyhangúlag elfogadásra java-

solja. Takács János pályázó írásbeli nyilatkozatában hozzájárult pályázata nyilvános ülés ke-

retében történő tárgyalásához.  

Megkérdezi Takács Jánost, kívánja-e pályázatát kiegészíteni. 

 

Takács János pályázó 

Nem kívánja kiegészíteni a pályázatát. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, hogy korábban a Jókai Mór Városi Könyvtár önállóan gazdálkodott, így amikor a 

gazdálkodást az önkormányzat a Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellá-

tó Szervezetére bízta, voltak fenntartásai azzal kapcsolatosan, hogy ez működőképes lesz-e. 

Kijelentheti, hogy a tapasztalatok azt mutatatják, hogy a GAESZ-ban az általa vezetett intéz-

mény munkáját segítő tevékenységet folytatnak. Úgy érzi, hogy a két intézmény között na-

gyon jó a kapcsolat, a kisebb problémákat mindig meg tudják oldani, így támogatja az intéz-

ményvezető kinevezését. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy mióta vonták össze az intézmények gazdálkodását? 

 

Takács János pályázó 

Az említett összevonás 2001-ben történt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Fentiek alapján kijelenthető, hogy a rendszerváltás óta több időt töltött a Jókai Mór Városi 

Könyvtár a közös gazdálkodás állapotában, mint önállóan gazdálkodó intézményként. A Köz-

oktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete olyan pénzügyi szolgál-

tatást nyújt az intézmények működéséhez, amelynek magától értetődő természetességgel kell 

működnie, az önkormányzat számára pedig a költségvetés tervezéshez és végrehajtásához kell 

támogatást nyújtania. Az előkészítésben és a végrehajtásban ezt a fajta támogatást folyamato-

san megtapasztalják, ezt visszamenőleg is megköszöni az intézményvezetőnek. Úgy gondolja, 

hogy olyan fajta munkakapcsolat alakult ki a Városházán dolgozó gazdasági szakemberekkel, 

amit mindenféleképpen folytatni szeretnének. 

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

szólás? 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozza: 

230/2015. (XII.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 42. § 2. pontjában biztosított jogkörében eljárva a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 

23. §-ában, valamint a Kjt. végrehajtásáról a helyi önkormány-

zatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költ-

ségvetési intézményeknél szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rende-

letben foglaltak figyelembevételével a Közoktatási és Közműve-

lődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete magasabb ve-

zetői, igazgatói beosztásának ellátásával Takács Jánost bízza 

meg. 

 

A megbízás 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő 

határozott időre szól. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a magasabb 

vezetői megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói in-

tézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2016. január 1. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

 

Takács János pályázó 

Megköszöni a kollegáinak, a városban működő intézmények vezetőinek, és a Polgármesteri 

Hivatal munkatársainak az együttműködését, segítségét. 

 

III. Bóbita Bölcsőde vezetői állására kiírt pályázat elbírálása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Tóth Kata pályázó. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Szakmai Szakértői Bizottság 1/2015. (XII.11.) szakmai szakértői bizottsági határozatában 

foglaltak szerint Tóth Kata pályázó pályázata általános, nem terjed ki a konkrét intézményre 

vonatkozó sajátosságokra, amely annak köszönhető, hogy nem ismeri belülről az intézményt. 

Ugyanakkor kellően motivált, a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek teljes körűen 

megfelel, a beosztás betöltéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelke-

zik. 

Fentieket figyelembe véve a bizottság alkalmasnak tartja és javasolja az intézményvezetői 

beosztás betöltésére.  

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Tóth Kata kinevezését egyhangúlag elfogadásra java-

solja.  

Tóth Kata pályázó írásbeli nyilatkozatában hozzájárult pályázata nyilvános ülés keretében 

történő tárgyalásához.  

Megkérdezi Tóth Kata pályázót, kívánja-e szóban kiegészíteni pályázatát? 
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Tóth Kata pályázó 

Elmondja, hogy külső pályázóként valóban nem ismerheti azokat az információkat, amelyeket 

az ottani munka során tapasztalhatna meg, azonban tisztában van a jogszabályi háttérrel, a 

bölcsőde szervezeti és működési szabályzatával, és többször volt már az intézményben, így 

ezek alapján készítette el a pályázatát. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az önkormányzat egyik legújabb és nemrég bővített intézményéről van szó. 

 

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: 
231/2015. (XII.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közalkal-

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (további-

akban: Kjt) 20/B. § (4) bekezdése alapján hozzájárul Tóth Kata 

közalkalmazotti jogviszonyának – a Bóbita Bölcsődéhez – 2016. 

január 1. napjától áthelyezéssel történő létesítéséhez. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában biztosított jogkörében el-

járva, a Kjt. 23. §-ában, valamint a Kjt. szociális, valamint 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtá-

sáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak fi-

gyelembe vételével a Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői, böl-

csődevezetői beosztásának ellátásával Tóth Katát bízza meg. 

 

A megbízás 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő 

határozott időre szól. 

 

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbí-

zással egyidejűleg nevezettet határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszonyban, kisgyermeknevelő munkakörbe nevezi ki. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az áthelye-

zéssel és a magasabb vezetői megbízással kapcsolatban a szük-

séges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2016. január 1. 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

 

Tóth Kata pályázó 

Köszönetet mond, és ígéri, hogy rá fog szolgálni a bizalomra. 
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V. Napsugár Bölcsőde vezetői állására kiírt pályázat elbírálása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Beke Ágnes pályázó. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Szakmai Szakértői Bizottság 1/2015. (XII.11.) szakmai szakértői bizottsági határozatában 

foglaltak szerint Beke Ágnes pályázata logikusan felépített és részletes, mindenre kiterjedő. 

Szakmailag felkészült, bölcsődevezetőként már sokéves tapasztalattal rendelkezik, és ezen 

időszak alatt is bizonyította alkalmasságát és rátermettségét a beosztás betöltésére. 

Fentieket figyelembe véve a bizottság alkalmasnak tartja és javasolja az intézményvezetői 

beosztás betöltésére.  

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság Beke Ágnes kinevezését egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. Beke Ágnes pályázó írásbeli nyilatkozatában hozzájárult pályázata nyilvános ülés 

keretében történő tárgyalásához.  

Megkérdezi Beke Ágnes pályázót, van-e szóbeli kiegészítése? 

 

Beke Ágnes pályázó 

Nincsen szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az önkormányzat által fenntartott három bölcsőde és az ottani férőhelyek kö-

rülbelül 80 millió Ft-jába kerülnek a városnak, az önkormányzat költségvetésének tervezése-

kor ez az egyik legjelentősebb tétel, amit az intézmény működtetéséhez, fenntartásához a fe-

ladatfinanszírozás mellett hozzá kell rendelniük.  

A Képviselőtestületnek lehetősége van arra, hogy térítési díjat állapítson meg a bölcsődei fé-

rőhelyek igénybevételéhez, de ettől korábban kategorikusan elzárkóztak. Egy bölcsődét nem 

profitorientáltan kell működtetni, ugyanakkor a várható változások között szerepel az is, hogy 

különböző típusú – üzemi és magán - bölcsődék jelennek meg a piacon. Úgy gondolja, ez 

akkor sem fog a versenyszférához tartozni, és az önkormányzat által fenntartott bölcsődék 

olyan színvonalúak, hogy nem kell attól tartaniuk, hogy a kapacitásaikat ne tudnák kihasznál-

ni. A kapacitásokkal kapcsolatban arról kell majd döntenie a testületnek, hogy kívánja-e azo-

kat bővíteni, ugyanis a Területi Operatív Program bölcsődei kapacitásfejlesztésre jelentős 

előirányzatokat tartalmaz. 

 

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: 

232/2015. (XII.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 42. § 2. pontjában biztosított jogkörében eljárva a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 

23. §-ában, valamint a Kjt. szociális, valamint gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
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257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vé-

telével a Napsugár Bölcsőde magasabb vezetői, bölcsődevezetői 

beosztásának ellátásával Beke Ágnest bízza meg. 

 

A megbízás 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő 

határozott időre szól. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a magasabb 

vezetői megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói in-

tézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2016. január 1. 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

 

 

VI. Pápa Városi Televízió vezetői állására kiírt pályázat elbírálása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Varga András pályázó. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Szakmai Szakértői Bizottság 1/2015. (XII.9.) szakmai szakértői bizottsági határozatában 

foglaltak szerint Varga András pályázó megfelelő szakmai és technikai tudással, elhivatott-

sággal, tapasztalattal rendelkezik. A pályázó eddigi intézményvezetői munkája során mindig 

előtérbe helyezte a város érdekeit, lokálpatriótaként vezette az intézményt.  A személyes 

meghallgatás alkalmával is kellő szakértelemről és vezetői felkészültségről tett tanúbizonysá-

got.  

Fentieket figyelembe véve a bizottság alkalmasnak tartja és javasolja az intézményvezetői 

beosztás betöltésére.  

A Humánerőforrás Bizottság Varga András kinevezését egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Varga András pályázó írásbeli nyilatkozatában hozzájárult pályázata nyilvános ülés keretében 

történő tárgyalásához.  

Megkérdezi Varga Andrást, kívánja-e pályázatát kiegészíteni. 

 

Varga András pályázó 

Nem kívánja kiegészíteni a pályázatát. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

A pályázatban is szerepel, hogy a közvéleménykutatás szerint a fiatal – harmincas - korosz-

tály nézi legkevésbé a helyi televízió műsorait. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban tettek-e 

intézkedéseket, illetve milyen elképzeléseik vannak? 

Elmondja, hogy egy értékes dokumentumtár van a városi televízió birtokában, amely 22 éve 

működik. Érdeklődik, hogy nem gondoltak-e arra, hogy egy visszatekintő sorozatot készítse-

nek a város életéről, hasonlóan az önkormányzat 25 éves évfordulójára készített kisfilmhez. 

Véleménye szerint a birtokukban lévő értékes gyűjteményt valamilyen módon fel kellene dol-

gozni. 

 

Varga András pályázó 

A kérdésre válaszolva elmondja, a középiskolás korosztálynak most készítettek egy műsort, 

illetve annak készítésében maguk a fiatalok is részt vettek, illetve korábban több iskolában is 
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tartottak szakköröket, amin sokan részt vettek, így erre a korosztályra nem jellemzőek dr. 

Péntek Árpád képviselő által elmondottak. 

A húszas, harmincas korosztályt valóban nehezebben tudják megszólítani, azonban úgy gon-

dolja, hogy biztosan figyelemmel kísérik a helyi televíziót és sok információhoz innen jutnak 

hozzá, csak ezt a korosztályt nem lehet úgy aktivizálni. A városi televízió internetes csatorná-

ján az elmúlt négy évben több mint háromszázezer megtekintés történt, ez napi 200-300 meg-

tekintést jelent, és úgy gondolja, hogy ebben az említett korosztály is bent van. Véleménye 

szerint azokat a műsorokat pedig, amelyben érintettek, mindenképpen megnézik. 

A visszatekintő műsor nagyon jó ötlet, már próbálkoztak ezzel, volt egy 10, illetve 15 évvel 

ezelőtt történt című sorozatuk. Ezt egészen eddig nehéz volt összerakni, hiszen a régi felvéte-

lek kazettán álltak csak rendelkezésre, jelenleg azonban folyamatosan készül a digitalizált 

archívumuk, aminek köszönhetően jelenleg 11 év anyagát tudják már könnyedén elérni a 

számítógépen. Terveik szerint egy 15 évet összefoglaló sorozat már érdekesebb, színesebb 

információkkal tud szolgálni. Addig is a 11 év anyagát a Pápa Városi Televízió és a Jókai 

Mór Városi Könyvtár honlapjáról könnyedén elérhetik az érdeklődők. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a követke-

ző határozatot hozza: 

 

233/2015. (XII.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 42. § 2. pontjában biztosított jogkörében eljárva a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 

23. §-ában, valamint a Kjt. végrehajtásáról a helyi önkormány-

zatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költ-

ségvetési intézményeknél szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rende-

letben foglaltak figyelembe vételével a Pápa Városi Televízió 

magasabb vezetői, igazgatói beosztásának ellátásával Varga 

Andrást bízza meg. 

 

A megbízás 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő 

határozott időre szól. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a magasabb 

vezetői megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói in-

tézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2016. január 1. 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 
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VII. Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete vezető-

jének megbízása 

 

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

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság dr. Schveighoffer Zita megbízását egyhangúlag elfo-

gadásra javasolja. Megköszöni dr. Schveighoffer Zita házi gyermekorvosnak, hogy pályázó 

hiányában 2016. március 31-ig ismét elvállalta az intézmény vezetését.  

Megkérdezi dr. Schveighoffer Zita házi gyermekorvost, van-e szóbeli kiegészítése a napi-

rendhez? 

 

Dr. Schveighoffer Zita megbízott intézményvezető 

Nincsen szóbeli kiegészítése. 

 

Grőber Attila képviselő 

Nagyon örülne, ha dr. Schveighoffer Zita három-négy havi hosszabításokkal még legalább 

harminc évig elvállalná az intézmény vezetését. Amennyiben ez így történne, egy sor problé-

ma megoldható. Megkérdezi, hogy milyen feltételekkel vállalná el véglegesen az intézmény-

vezetői megbízást, illetve mi kellene ahhoz, hogy az állásra a korábbiakhoz képest jobb, elfo-

gadhatóbb pályázatok érkezzenek? 

 

Dr. Schveighoffer Zita megbízott intézményvezető 

Elmondja, hogy az ősszel nyugdíjba ment két házi gyermekorvos miatt fokozott teher hárul rá 

a praxisában, és a megnövekedett beteglétszám mellett az intézményvezetői feladatot tartósan 

ellátni nagyon nehéz lenne számára. A megbízást azért vállalta el, hogy az élet ne álljon meg, 

és ne adódjanak problémák, de hosszútávon ezt nem tartja elképzelhetőnek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az elkövetkező három hónap alkalmas lesz arra, hogy átgondolják, hogy az intézményt mi-

lyen struktúrában kívánja a továbbiakban működtetni az önkormányzat. Az látszik, hogy a 

pályázatok eredménytelenek voltak, így lehetséges, hogy más szervezeti egységben kell gon-

dolkodniuk. Azt nem lehet garantálni, hogy az üres praxisok miatt kialakult terhek csökkeni 

fognak, hiszen ahhoz be kellene tölteni ezeket a praxisokat, azonban sajnos nem jelentkeznek 

tömegével ezekre az állásokra. Ez igaz a felnőtt háziorvosi körzetekre is. 

Többször elhangzott, hogy az elkövetkező években több olyan fejlesztést is szeretnének meg-

valósítani a háziorvosi ellátásban – rendelők bővítését és építését – ami a mostani intézmény-

vezetői feladatokon túl további feladatokat fog jelenteni a leendő vezetőnek. Mindennek fi-

gyelembe vételével kell a struktúráról és a személyi kérdésekről is döntenie majd a testület-

nek.  

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

rozatot hozza: 
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234/2015. (XII.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Egészség-

ügyi Alapellátási Intézet vezetői feladatainak ellátásával, megbí-

zási jogviszony keretében 2016. március 31. napjáig dr. 

Schveighoffer Zita házi gyermekorvost bízza meg. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a megbízási 

szerződés módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

  

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a hatáskörébe tartozó 

178.,180.,181.,182.,183.,184.,185.,188. sorszámú előterjesztéseket megtárgyalta, és azokat 

egyhangúlag megtárgyalásra javasolja.  

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 2 tartózkodás mellett, valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egy-

hangúlag elfogadásra javasolja. 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászó-

lás? 

 

Grőber Attila képviselő 

A rendelet-tervezet korábbi tárgyalásakor azzal a kéréssel fordult dr. Áldozó Tamás polgár-

mesterhez, hogy az intézményvezetőktől kért, egy-két évre előre mutató fejlesztési igényeiket 

bemutató felmérést ismerhesse meg a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Véleménye szerint a 

jövő évi költségvetés elfogadása szempontjából ez fontos információkat tartalmaz, és köny-

nyebben is tudnának tervezni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A felvetésre reagálva elmondja, az ezzel kapcsolatos anyagot talán még az idén kiküldik va-

lamennyi képviselőnek. Az anyagot nyilván még aktualizálni fogják az intézményvezetők, de 

a közös gondolkodás megkezdéshez mindenképpen alkalmas. 

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem hang-

zott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett megalkot-

ja a következő rendeletet: 

 

30/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

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

önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú ön-

kormányzati rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak megfe-

lelően megalkotja. 
 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

   

3. 2016. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyása 

            Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Borisz Teréz belső ellenőr. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi 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: 

 

235/2015. (XII.21.) határozat 

1./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Ma-

gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 119. §-ában foglaltak alapján a 2016. 

évi ellenőrzési munkatervet az 1. és 2. számú melléklet sze-

rint jóváhagyja. 

Utasítja a jegyzőt, hogy az ellenőrzések végrehajtásáról - a 

2./ pontban foglaltak figyelembevételével - gondoskodjon. 

2./ Az 1. számú mellékletben foglalt feladatok külső szakértő 

megbízása útján, a 2. számú mellékletben foglalt feladatok a 

Polgármesteri Hivatal belső ellenőre által valósul meg. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős:    Kanozsainé Dr. Pék Mária címzetes főjegyző 
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4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2016. évi átmeneti gazdálko-

dásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Elmondja, az átmeneti gazdálkodás elfogadásának időbeni hatálya a jövő évi költségvetés 

elfogadásáig tart.  

 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászó-

lás? 

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a kö-

vetkező rendeletet: 

31/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzatának 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló, 

fenti számú önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben fog-

laltaknak megfelelően megalkotja. 
 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról 

  Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Borsosgyőri, a Tapolcafői és a Kéttornyúlaki Városrész Önkormány-

zata egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Elmondja, hogy a rendelet módosítása a városrészi önkormányzatok feladatkörét bővíti ki 

azzal, hogy évente egy alkalommal településrészenként kitüntető címet adományozhatnak. 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászó-

lás? 

 

Zsegraics Gyula képviselő 

Indítványozza, hogy a kitüntetés neve TELEPÜLÉSRÉSZ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ helyett 

TAPOLCAFŐ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, BORSOSGYŐR SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, és 
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KÉTTORNYÚLAK SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ legyen. Véleménye szerint a kitüntetés így 

tükrözi hűen azt, hogy melyik településrészen dolgozott meg a díjért a kitüntetett személy. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az indítványt befogadja, így az eredeti előterjesztésnek tekintendő. Elmondja, hogy lehetősé-

ge nyílik a Képviselőtestületnek arra, hogy a gyakorlatot egy szokással egészítse ki. A határo-

zatot ugyan a Képviselőtestület hozza, de a határozat tartalmilag megegyezik a részönkor-

mányzat előterjesztésével, így a valóságos döntési pozíciót a Képviselőtestület átadhatja tar-

talmilag – ha formailag nem is – a részönkormányzat számára. 

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a kö-

vetkező rendeletet: 

32 /2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a díszpolgári 

cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának 

rendjéről szóló 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet módo-

sításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét, az előter-

jesztésben 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. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2015. (...) önkormányzati 

rendelet-tervezete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról 

szóló 21/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

            Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Demokratikus 

Szakszervezete a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, annak elfogadását támogatja. Az 

Önkormányzat költségvetésének lehetőségei függvényében kéri, hogy a középfokú végzettsé-

gű köztisztviselők részére adható illetménykiegészítés bevezetését is vizsgálja meg a munkál-

tató. 

Elmondja, hogy a rendelet a korábbi években, évtizedekben szokásos juttatások biztosítására 

tesz javaslatot. 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászó-

lás? 

 

Grőber Attila képviselő 

Az általa kapott tájékoztatás szerint a Polgármesteri Hivatalban 17 fő középfokú végzettségű 

ügyintéző dolgozik. Ha jól tudja, a köztisztviselői illetményalap 2008. óta nem változott, en-

nek összege 38.650,- Ft. Megvizsgálták, hogy egy körülbelül 25 éves munkaviszonnyal ren-
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delkező, középfokú dolgozónak mennyi a bruttó bére, ami a jogszabály alapján - 2,7-es szor-

zóval - 104.355,- Ft, ami tulajdonképpen minimálbért jelent. Ezt nagyon kevésnek tartja.  

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén azt kérte a főjegyző asszonytól, hogy végezzenek 

egy előzetes számítást arra vonatkozólag, hogy mekkora költséget jelentene az önkormány-

zatnak, ha illetménykiegészítésben részesítenék a középfokú végzettségű dolgozókat. Hozzá-

teszi, hogy 10 %-os illetménykiegészítésre gondolt. A számítások szerint ez a költség a szoci-

ális hozzájárulási adóval együtt 3.243.057,- Ft-ot jelentene. Módosító indítványában javasolja, 

hogy a középfokú végzettségűek is kapjanak 10 %-os illetménykiegészítést. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a középfokú végzettségű dolgozók túlnyomó többségében ugyancsak kiváló 

munkát végeznek a Városházán, és mindenképpen megérdemlik, hogy változzon a bérük. 

Hozzáteszi, hogy jelenleg a garantált bérminimum 122.000,- Ft, tehát erre kell kiegészíteni a 

bérüket. 

Úgy gondolja, hogy az év egészére vonatkozó 10 %-os illetményemelés akkor, amikor sem a 

közszférában, sem a minimálbér tekintetében az országban nem várható ekkora mértékű eme-

lés, nem feltétlenül lenne jó döntés, főleg abban a helyzetben, mikor a testület kommunális 

adó bevezetéséről döntött. 

Egy egész évre vonatkozó 5 %-os illetménykiegészítést méltányosnak tart, amit úgy lát kivite-

lezhetőnek, ha a költségvetés végrehajtását figyelembe véve a 10 %-os illetménykiegészítést 

2016. július 1-jétől adnák meg az érintett dolgozóknak. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Egyetért azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal középfokú végzettségű dolgozói is kapjanak 

illetménykiegészítést, azonban dr. Áldozó Tamás polgármesterhez csatlakozva elmondja, 

hogy a kulturális ágazatban dolgozók szintén nem kaptak 2008 óta fizetésemelést. A valóság-

ban az adócsökkentésnek köszönhetően néhány ezer Ft-tal ugyan növekedett a bérük, de java-

solja, hogy a közalkalmazottaknak is próbáljanak meg kigazdálkodni egy minimális összegű 

étkezési utalványt. Hozzáteszi, az ebben a szférában dolgozók munkáját is kevésbé becsülik 

meg a bérükkel. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, hogy dr. Áldozó Tamás polgármester és az ő álláspontja között a különbség anya-

gilag már csak 1.622.000,- Ft, ami egy évre lebontva 110.000,- Ft, napokra lebontva pedig 

3.000,- Ft-ot jelent. Megérti dr. Áldozó Tamás polgármester által elmondottakat, azonban 

tulajdonképpen hét évről van szó, amikor a dolgozók nem kaptak béremelést. Véleménye sze-

rint az általa javasoltak vállalhatók, hiszen tulajdonképpen nem egészen 2 %-os bérnöveke-

désről van szó.  

 

Unger Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a jó munkát természetesen díjazni kell, és a középfokú végzettségűen számá-

ra ez a lehetőség az említett időszakban valóban nem állt fent. Fontosnak tartja azonban el-

mondani, hogy a kormányzati bejelentések alapján ez a szféra is bérfejlesztés előtt áll, aminek 

a mértékéről eltérő információk vannak egészen a 10 %-tól a 30 %-os bérfejlesztésig.  

Véleménye szerint megvárhatnák ennek a döntésnek a végrehajtását, így javasolja, hogy a 

Képviselőtestület az illetménykiegészítéssel kapcsolatos döntését halassza el addig, amíg a 

bérfejlesztésről nem rendelkeznek pontos információkkal. Amennyiben ez a jövő év során 

nem tisztázódik, újra átgondolnák dr. Áldozó Tamás polgármester által elmondottakat. 
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Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, hogy amennyiben rövid időn belül történik az illetménytáblában változás, akkor 

a Képviselőtestület az illetménykiegészítés százalékos mértékét bármikor módosíthatja, vagy 

a jelenlegi döntés egész évre hatályos? 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a rendeletben a tárgyévre határozzák meg a juttatásokat, hozzáteszi, félévkor 

is meghatározhatnak rendelkezéseket, akkor azonban visszamenőleg is kötelezettségeik van-

nak. 

Javasolja, hogy a középfokú végzettségűek illetménykiegészítéséről a 2016. évi költségvetési 

rendelet elfogadásakor - várhatóan január végén – döntsenek, így azok az információk is ren-

delkezésükre állhatnak, amiket Unger Tamás alpolgármester említett. 

 

Kéri a testület állásfoglalását Grőber Attila képviselő módosító indítványáról, amely szerint a 

középfokú végzettségű dolgozóknak – összesen 17 főnek – 2016-ban 10 %-os illetménykiegé-

szítést biztosítsanak. 

A Képviselőtestület 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 7 tar-

tózkodás mellett a módosító indítványt nem fogadta el. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását az alábbi módosító indítványról: 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi, hogy vizsgálják meg a 

középfokú végzettségű dolgozók illetménykiegészítésének lehetőségét, és azt 2016. január 31-

ig terjesszék a Képviselőtestület elé. 

 

Határidő: 2016. január 31. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző” 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 

tartózkodás mellett elfogadta fenti módosító indítványt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hang-

zott el. 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett megalkot-

ja a következő rendeletet: 

33/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztvi-

selőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2012. 

(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú 

önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak meg-

felelően 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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Dr. Áldozó Tamás polgármester 11,25 órakor szünetet rendel el, majd 12,05 órakor folytató-

dik a napirendek tárgyalása. 

 

   

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/2015. 

(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Dr. Süle Zita  gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Grőber Attila kommunális adóra vonatkozó módosító 

indítványait 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el. A bi-

zottság a rendelet-tervezetet 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfoga-

dásra javasolja. 

A Borsosgyőri, a Tapolcafői és a Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának Testülete a 

rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete üdvözli, hogy az előző 

egyeztetés óta a kommunális adó mértékét csökkentett összegben fogadta el a Képviselőtestü-

let. A tervezetben megfogalmazott mentességekkel egyetért, azokat megfelelőnek tartja. 

 

Elmondja, hogy a felhívásnak megfelelően várták a kedvezményekre, mentességekre vonat-

kozó indítványokat, amelyeket magánszemélyektől és a képviselettel rendelkező pártoktól, 

továbbá a városrészi önkormányzatoktól is kaptak. Hozzáteszi ezek figyelembe vételével ala-

kították ki a rendelet-tervezetben megfogalmazottakat. 

 

Grőber Attila képviselő 

Ha jól értelmezte a kommunális adó szükségessége melletti érveket, akkor a legfontosabb 

szempont a következő évi költségvetésben meglévő hiány, amire konkrét számokat is hallott 

több esetben is. Ez 350 millió Ft-ig terjedő összeg, ami két elemből tevődik össze, egyrészt az 

egyik nagy pápai cégtől kieső adófizetési kötelezettség összegéből, ami 200 millió Ft, más-

részt pedig van egy 150 millió Ft-os, ugyanezen céggel kapcsolatos kiadás.  

Szeretné pontosan tudni, mekkora a hiány összege? Érdeklődik, hogy a Pápai Húscsoport 

mennyi építmény- és iparűzési adót fizetett be az előző években? Véleménye szerint a döntés-

hez szükséges ezen összegek pontos ismerete. Kérdése továbbá, hogy van-e egyáltalán ilyen 

költségvetési hiány, hiszen jelen pillanatban a Pápai Húscsoport felszámolás alatt áll, és mint 

felszámolás alatt álló cégnek, ha jól tudja, érvényesek a kötelezettségei. Azt, hogy ezeknek 

mikor és hogyan tesz eleget, csak május 31-én lehet megmondani.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Pápai Húscsoport önkormányzattal szemben felhalmozódó kötelezettségeit 

az önkormányzat érvényesítheti, azokat bejelentheti igényként a felszámolási eljárás során. 

Amennyiben azonban a felszámoló nem tudja 8 milliárd Ft-ért értékesíteni a céget, akkor ke-

vés esély van arra, hogy ez a követelésük megtérüljön. A Pápai Húscsoport éves adófizeté-

sének összege adótitok, az nem hangozhat el a nyilvánosság előtt. Véleménye szerint a 200 

millió Ft-os adófizetési kötelezettség összege helytálló, hiszen amikor a csődeljárás végén 

teljesíteni kellett ezeket a kötelezettségeket, akkor 153 millió Ft iparűzési adót és körülbelül 

50 millió Ft építményadót fizetett be a cég. Megjegyzi, ezen felül a társaság egyébként 10 
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millió Ft nagyságrendű gépjárműadót is fizetett az önkormányzatnak. Fentiekre tekintettel 

reálisnak tartja a 200 millió Ft-os befizetést.  

A 150 millió Ft kifizetésével – ami 2016. évre tervezett kifizetés – kapcsolatban elmondja, 

időközben az egyik eljárásban született egy ítélet, ahol a bíróság 37.500.000,- Ft megfizetésé-

re kötelezte az önkormányzatot. Ez a fizetési kötelezettség még ebben az évben időszerűvé 

válik, aminek úgy tesznek eleget, hogy az erre az évre lekötött előirányzatokat a következő 

évre ütemezik, a 37.500.000,- Ft-os fizetési kötelezettséget pedig előre hozzák. Megjegyzi, 

hogy a 350 millió Ft ettől még nem változik, csak annak az időbeli kifizetése lesz más, és eb-

ben az esetben nem 150 millió Ft-ot kell jövőre kifizetniük, hanem csak 112.500.000,- Ft-ot.  

Megkéri Szekeresné Markolt Zita adóügyi csoportvezetőt, hogy az elmúlt évekkel kapcsolatos 

adatokat bocsájtsák a képviselők rendelkezésére. 
 

Grőber Attila képviselő 

Ismét megkérdezi, hogy a birtokukban lévő adatok szerint a Pápai Hús cégcsoportnak ipar-

űzési- és építményadó jogcímén mennyit kell befizetnie az önkormányzatnak. Érdeklődött, és 

rendelkezésére állnak bizonyos számok, azonban bárhogyan adja őket össze, neki ezek a szá-

mok összesen nem érik el a 150 millió Ft-ot. A számokon nagyon nehéz kiigazodni, mivel 

többször is adtak átütemezési lehetőséget a cégnek, továbbá a cégcsoport tagjai között voltak 

különböző átadás-átvételek, amik szintén nem könnyítik meg a helyzet nyomon követését. 

Fentiek miatt kérdezte, hogy mennyi pontosan ez a szám? 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Mivel a kért adatok zárt ülés anyagát képezik, ezért 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 183. 

sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel a nyilvános tárgyalás az érintett 

társaságok üzleti érdekét veszélyeztetné.” 

Kéri a fentiekkel kapcsolatban a testület állásfoglalását. 
 

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

rozatot hozza:    

236/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 183. 

sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel a 

nyilvános tárgyalás az érintett társaságok üzleti érdekét veszé-

lyeztetné. 
 

A Képviselőtestület 12,15 órakor zárt ülésen, majd 12,20 órakor ismét nyilvános ülésen foly-

tatja a napirend tárgyalását.  
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászó-

lás? 
 

Grőber Attila képviselő 

Az előző ülésen a kommunális adóval kapcsolatos hatásvizsgálatban szerepelt, hogy az új 

adónem esetében szükség van tárgyi és személyi feltételek biztosítására. Megkérdezi 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyzőt, hogy ez mit jelent? Gondol itt különös tekintet-
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tel a személyi feltételekre, hiszen ez komoly kiadásokat jelenthet, amit szintén figyelembe 

kell venniük. 
 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyzőt 

Elmondja, hogy nemcsak a kommunális adó, hanem a telekadó tekintetében is megvizsgálták 

a személyi és a tárgyi feltételeket, illetve azt, hogy jelentősen megnő majd az adminisztrációs 

teher. A számítások szerint tervezetten három köztisztviselő felvétele szükséges a feladatok 

ellátásához. A tárgyi feltételekkel kapcsolatban elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal új 

épületbe történő költözésekor eleve úgy alakították ki a feltételeket, hogy új munkaállomás 

kialakítása nem szükséges, azt meg fogják tudni oldani, számítógépek és bútorok beszerzése 

azonban szükségessé válhat. Az egyeztetések megkezdődtek, amit a költségvetési rendelet 

elfogadásakor a létszámkeretben jelezni fognak. 

 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

Elmondja, hogy az elmúlt testületi ülés óta a Demokratikus Koalíció helyi szervezetének az 

álláspontja nem változott. Véleményük szerint szükség van az adóbevételekre, azonban az 

adóalanyokat nem kellene tovább terhelni, nem szabad új adónemeket bevezetni. Ehelyett 

bővíteni kellene az adózók körét, azaz olyan gazdaságpolitikát kellene folytatni a városnak, 

amely a vállalkozások megtelepedését, azok bővülését eredményezné és fékezné a fiatalok 

elvándorlását.  

Véleménye szerint ahol adót emelnek, onnan elmegy a tőke, ahol nagyobb kedvezményt nyúj-

tanak, oda pedig vándorol. Szerinte adót kellene csökkenteni, és akkor vállalkozók jönnének a 

városba, ami előrelépést jelentene. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Úgy érzi, hogy a rendelet-tervezetben megfogalmazott mentességek jogosak és szükségesek 

azonban nem elégségesek. Továbbra is fenntartják az álláspontjukat, amely szerint a kommu-

nális adónál differenciálni kellene, azaz nem elég az, hogy mentességet biztosítanak. Vélemé-

nye szerint számtalan olyan eset lesz, amikor valaki néhány száz, vagy ezer Ft miatt nem ré-

szesülhet mentességben. Javasolja, hogy a kommunális adó mértékét jövedelmi alapon tovább 

differenciálják. Az írásban beadott javaslatában is szerepel, hogy az alsó sáv 5000,- Ft, a felső 

sáv pedig 15.000,- Ft legyen, amelyet a havi bruttó 250.000,- Ft vagy afeletti jövedelemmel 

rendelkezők fizetnének. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri Süle Zsolt képviselőtől, hogy a beadott javaslatából pontosan jelölje meg azt, hogy me-

lyiket tekintsék módosító indítványnak. Az első javaslat szerint a kommunális adó összege 0 

Ft/év lenne, a második javaslat pedig a fent elhangzottakat tartalmazza. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Az első javaslatában megfogalmazottaktól eltekint. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti Süle Zsolt képviselő módosító indítványát: 

„A kommunális adó mértékét sávosan határoznák meg. Lenne egy felső sáv az eredeti 

15.000,- Ft-tal és egy alsó sáv évi 5.000,- Ft-tal. Azt, hogy ki melyik kategóriába kerüljön, az 

objektív anyagi helyzete határozza meg. Így a jövedelmi helyzete, ingatlan nagysága, illetve 

ingó vagyona. Ennek alapján a felső kategóriába esne az, aki 250.000,- Ft vagy annál maga-

sabb havi jövedelemmel rendelkezik. A felső kategóriába kerülne szintén az, akinek a tulaj-

donában 1600 cm
3
-nél nagyobb hengerűrtartalmú gépjármű van. Szintén a felső kategóriába 

tartoznának azok, akiknek 150 m
2
-nél nagyobb az ingatlana. Tehát a kedvezményezettek kö-
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rébe kerülnének mindazok, akik nem rendelkeznek rendszeres 250.000,- Ft havi jövedelem-

mel, 1600 cm
3
 kisebb hengerűrtartalmú gépjárművel rendelkeznek, és az ingatlanuk 150 m

2
-

nél kisebb. Ezen személyek évi 5000,- Ft kommunális adót fizetnének.” 

 

Süle Zsolt képviselő 

Megerősíti a módosító indítványát. 

 

Grőber Attila képviselő 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén is elmondta, hogy az előző testületi ülésen, amikor 

a kommunális adóról beszéltek, akkor a Képviselőtestület a döntésével csapdát állított magá-

nak. Az eredeti előterjesztés a kommunális adó mértékét 18.000,- Ft-ban, a telekadó mértékét 

pedig 100 Ft/m
2
-ben határozta meg. A képviselők a bizottsági ülésen módosító csomagot 

nyújtottak be, amik mérsékelték az adó mértékét 15.000,- Ft-ra, illetve 30,- Ft/m
2
-re. Ezt az 

összeget dr. Áldozó Tamás polgármester a szünet után ismét módosította.  

Véleménye szerint ez azért jelentett problémát, mert így az eredeti javaslathoz képest a kom-

munális adóból várható adóbevétel tizenháromezer háztartással számolva 234 millió Ft-ról 

195 millió Ft-ra csökkent. Innen kezdve amennyiben tényleg van költségvetési hiány, abba a 

helyzetbe kerültek, hogy túlságosan széleskörű és nagy kedvezményeket nem tud biztosítani a 

Képviselőtestület, hiszen ha ezt teszi, akkor a hiányt nem tudja a kommunális adóval pótolni. 

Szerinte még politikailag sem biztos, hogy megéri, hogy egy jóval kisebb összegért a kom-

munális adó körül kialakult vitát kelljen vállalni. 

Véleménye szerint vagy jelentős kedvezményeket adnak, és akkor sokkal kisebb lesz a bevé-

tel, vagy nem adnak kedvezményeket. Szerinte ez egy csapdahelyzet, amit nagyon nehéz 

megoldani. A korábbi kérdése, hogy valóban van-e költségvetési hiány, úgy érzi, erre nem 

kapott teljesen választ, hiszen elvileg a felszámolás alatt álló Pápai Húscsoportnak jelen hely-

zetben még van az önkormányzat felé adófizetési kötelezettsége. Nem tartja helyesnek, hogy 

a jelenleg még fennálló kötelezettség pótlására adót vezessenek be. 

Módosító indítványában javasolja, hogy amíg ki nem derül, hogy a Pápai Húscsoport eleget 

tud-e tenni az adófizetési kötelezettségeinek, addig ne vezessék be a kommunális adót, vagy 

állapítsák meg a mértékét 0 Ft-ban. Amikor kiderül, hogy nem tudnak eleget tenni a kötele-

zettségüknek, akkor majd újra tárgyalhatnak ezzel kapcsolatban. 

Következő módosító indítványában a mentességekre vonatkozó csoportokat határozza meg. 

Az egyik csoportba tartoznának azok a háztartások, amelyek teljesen mentesülnének az adó 

befizetése alól. A másik csoportba tartoznának azok a háztartások, amelyek 50 %-os mérsék-

lést kapnának. Hálás a Polgármesteri Hivatal minden munkatársának, aki segített neki ebben 

eligazodni.  

Javaslatában szereplő a) pont szerint az adó megfizetése alól mentesüljenek azok a háztartá-

sok, ahol az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori minimál nyugdíj legkisebb ösz-

szegének háromszorosát, azaz jelenleg 85.500,- Ft-ot. 

A b) pontban megfogalmazottakat is fenntartja, amely szerint mentesüljön az adó megfizetése 

alól az a háztartás, ahol az egyedülálló személy jövedelme eléri a mindenkori minimál nyug-

díj legkisebb összegének háromszorosát, de alacsonyabb, mint a négyszerese. Az egyedülálló 

mentességi jövedelemkorlátot 114.000,- Ft alatt határozza meg.  

A javaslatában szereplő c), d), e) és f) pontokat visszavonja, mert úgy gondolja, hogy a rende-

let-tervezet c) és d) pontja az általa megfogalmazottaknál egyrészt többet nyújt másrészt pon-

tosabb. Ez azt jelenti, hogy a rendelet-tervezet c) és d) pontja támogatható. 

Megjegyzi, hogy szerinte nemcsak számokról van szó, hanem egészen pontosan lakhatási 

támogatásról is. A lakhatási támogatás értékhatárát 71.250,- Ft-ban állapította meg a Képvise-

lőtestület. Ez nem része ugyan jelen előterjesztésnek, de Benecz Rita osztályvezetővel történt 

egyeztetést követően úgy gondolja, hogy a lakhatási támogatást, mint alapot el tudná fogadni. 
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Azt is javasolja, hogy a lakhatási támogatás értékhatárát a testület a következő alkalommal, 

amikor erről tárgyalnak, emelje meg. Így az általa javasoltak, és a rendelet-tervezetben foglal-

tak, ha most nem is, de egyébként hosszútávon összefésülhetők. Az Emberi Erőforrás Osztály 

vezetője szerint lakhatási támogatást 401 fő kért február előtt, jelenleg ez a szám kevesebb. 

Vélelmezi, hogy emögött az szerepel, hogy nincs rá szüksége az embereknek, vagy a kevés 

igénylés az oda nem figyelés eredménye. 

Úgy gondolja, hogy a lakhatási támogatást elvben el tudja fogadni, de jelen pillanatban, mivel 

nem tárgyalják a lakhatási támogatást, azt kéri a testülettől, hogy a megemelt 85.500,- Ft-os 

értékhatárt támogassa, ne pedig a 71.250,- Ft-ot. 

A másik csoportban szereplők négy pontban felsorolt kedvezményeit fenntartja néhány módo-

sítással az a) és b) pont tekintetében. Az adó megfizetése alól 50 %-os kedvezményben része-

süljenek azok a háztartások, amelyekben az adóalany az előző év végéig a 70. életévét betöl-

tötte és nincs vele együtt élő eltartásra kötelezhető közeli hozzátartozója, az előző év végéig a 

70 életévét betöltötte, és akinek a házastársa az előző év végéig a 70 életévét szintén betöltöt-

te, és nincs velük együtt élő más eltartásra kötelezhető közeli hozzátartozójuk. A c) pontban 

megfogalmazottakat teljes egészében fenntartja, azaz az adó megfizetése alól 50 % kedvez-

ményben részesüljenek azok a háztartások, amelyekben az adóalany az adóévet megelőző év 

végéig a saját háztartásában három vagy annál több kiskorú gyermek eltartásáról gondosko-

dik. 

A bizottsági ülésen is elmondta, hogy szerinte demográfiai értelemben Magyarország történe-

tének egyik legnehezebb periódusát fogja élni a következő 20-30 évben. Ennek nagyon ko-

moly költségvetési következményei lesznek a nyugdíjrendszerre, és már most lehet látni, hogy 

2026-2040 között milyen terheket fog majd ez az országra róni. Fentiek miatt mindenfélekép-

pen preferálná ezt a kedvezményt, még akkor is, ha egyébként egy öt tagú család esetén a 

nettó jövedelem 360.000,- Ft felett van. Ez nem kevés, de három gyermek ellátása, az anyagi 

biztonság megteremtése nagyon fontos, amit támogatniuk kellene. 

A d) pontban megfogalmazottakat úgy módosítja, hogy az adó megfizetése alól 50 %-os ked-

vezményben részesüljenek azok a háztartások, amelyekben az adóalany az adóévet megelőző 

év végéig két kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Fentiek alapján megkérdezi, hogy lehet-e egyben szavaznia két csoportban megállapított pon-

tokkal kapcsolatban? 

 

Grőber Attila képviselő 

Igen, lehet egyben szavazni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Akkor szavaznak arról, hogy a kommunális adót ne vezessék be addig, amíg ki nem derül, 

hogy a Pápai Húscsoport tudja-e teljesíteni az adófizetési kötelezettségét, továbbá arról, hogy 

ki mentesüljön teljesen az adófizetési kötelezettség alól. Ez azonban az idei évben nem telje-

síthető. 

 

Grőber Attila képviselő 

Hoztak egy döntést az elmúlt testületi ülésen, amely arról szólt, hogy jövőre adókat vezetnek 

be, aminek meghatározták az adónem maximális összegét. Az ő jogi értelmezése szerint arra 

semmi sem kötelezi az önkormányzatot, hogy ez valóban hatályosuljon is, véleménye szerint 

ez lehet egy elvi döntés is. Megkérdezi, hogy előírja-e bármilyen jogszabály, hogy ennek 

hatályosulnia kell január 1-jével? 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a rendelet hatályba fog lépni, mert arról döntött a testület. Nem lehet később 

hatályba léptetni, mert akkor az azt jelenti, hogy január 1. után állapítanak meg kötelezettsé-

geket, amit pedig nem tehetnek meg. Az év folyamán bármikor adhatnak mentességet és ked-

vezményt, enyhíthetnek a fizetési kötelezettségeken, de nem állapíthatnak meg nagyobb ter-

het, mint amekkora január 1-jén a hatályos rendeletben megfogalmazódott. 

 

Grőber Attila képviselő 

Év közben megtehetik, hogy adnak kedvezményt, viszont az előző év végén még nem tehetik 

meg, hogy kedvezményt állapítanak meg a jövő évre vonatkozólag? 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ezt megtehetik, ezt teszik most is, csak azt nem tehetik, hogy most 0 Ft-ban állapítják meg az 

adó összegét, és később majd megállapítanak egy bizonyos összeget. 

 

Grőber Attila képviselő 

Fentiekre tekintettel visszavonja az első módosító indítványát, amely arra irányult, hogy most 

0,- Ft legyen az adó mértéke. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Lehet arról dönteni, hogy 0,- Ft legyen az adó mértéke, ami egyébként a jogszabály végrehaj-

tása szempontjából értelmezhető lenne. Lehet úgy is dönteni, hogy a döntést hatályon kívül 

helyezik. Azt azonban, hogy most 0,- Ft, később pedig majd eldöntik, hogy mennyi legyen az 

adó mértéke, nem tehetik meg. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Az előző testületi ülésen komoly vita alakult ki az adókkal kapcsolatos rendeletek során, bele-

értve az adó mértékét is. A Képviselőtestület arról döntött, hogy január 1-jétől bevezeti az 

érintett adónemeket és megállapította azoknak a mértékét is. A rendeletek a testület döntésé-

nek megfelelően kihirdetésre kerültek, a hatályba lépés időpontjaként határozták meg a január 

1-jét. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezethez tartozó előterjesztés a lakhatási támogatás megállapításához köti a 

mentességet, amelynek összege 71.250 Ft/fő. Egyedülálló személy esetén a mentesség határa 

85.500 Ft/fő. A rendelet további mentességeket állapít meg arra az esetre, ha a családban fo-

gyatékossági támogatásban részesülő családtag van. 

Korábban elmondta, hogy olyan jogosultsághoz szeretnék kötni a mentességet, ami az önkor-

mányzat által kezelt adatok alapján megállapítható, hiszen nem lenne szerencsés további új 

adatokat gyűjteni. Jövedelemhatárhoz való kötés esetén az nem kerülhető ki, hogy egyfajta 

jövedelemigazolást, illetve adóigazolást kérjenek az érintettektől, továbbá vagyontárgyak 

meglétét, vagy nem létét is vizsgálniuk kellene. Mindenkit emlékeztet arra, hogy ennek jelen-

tős adminisztrációs költségei is lennének. 

 

Grőber Attila képviselő 

Egyetért azzal, hogy az önkormányzat által kezelt adatokat vegyenek figyelembe a kommuná-

lis adófizetési kötelezettséghez kötődő mentességekhez. 

Javasolja, hogy a rendelet-tervezetben foglalt (4) bekezdés a) és b) pontja helyett a testület az 

általa a mentességnél felsorolt a) és b) pontot fogadja el, és januárban, amikor beszélhetnek a 

lakhatási támogatásról, akkor az általa javasoltakhoz igazítsák hozzá a lakhatási támogatás 
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összegét. Benecz Rita osztályvezető által elmondott számok szerint az a keretösszeget, amit 

jelenleg lakhatási támogatásra biztosítanak, nem használtak ki az igénylők. Ha jól emlékszik, 

csak 7 millió Ft-ot használtak ki a 20 millió Ft-ból. Ha megemelnék a lakhatási támogatás 

jövedelemhatárának összegét 71.250,- Ft-ról 86.000,- Ft-ra, akkor lehet, hogy kitöltenék ezt a 

keretet, ami azért fontos, mert a lakhatási támogatást a központi költségvetés keretéből finan-

szírozzák. Könnyebb helyzetben lennének, ha most dönthetnének a lakhatási támogatásról.  

Az adót március-áprilisban kell csak befizetni, így addig lesz idő a lakhatási támogatás hozzá-

igazításához. 

 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

A települési rendszeres támogatásokhoz a központi költségvetés jelentős forrást biztosított, az 

adóerőképesség alapján, ez a tavalyi évben 40 millió Ft volt. Január 5-én lesz adatuk arra vo-

natkozóan, hogy a rendszeres támogatásokhoz mennyi forrást tud nyújtani a központi költség-

vetés. A települési lakhatási támogatásra, mint rendszeres támogatásra az előirányzathoz ké-

pest valóban kevesebben nyújtották be az igényüket, a tavalyi és az idei évben is közel 400 fő 

igényelte ezt a támogatást. 

A kommunális adóval kapcsolatos mentességnél azért a lakásfenntartási támogatást választot-

ták, mert ez a legmagasabb értékhatárú szociális támogatás szemben az átmeneti segéllyel, 

ahol a 39.900,- és 49.900,- Ft-os jövedelemhatár. 

Véleménye szerint a jelenlegi 400 család helyett legalább 700 család igénybe vehetné a tele-

pülési lakhatási támogatást, és jövőre igyekeznek ugyanígy megtartani az előirányzat össze-

gét.  

Az alacsony igénybevétel egyik oka lehet, hogy bár egyszerűsítettek az adminisztráción, de 

igazolásokat kell beszerezni, és a jogosultság egy háztartásban 71.250,- Ft/fő, ugyanakkor a 

támogatás összege 2500,- Ft-tól indul egészen magas összegig. Sokan a 2500,- Ft-os támoga-

tásért nem biztos, hogy benyújtják az igénylést, pedig akik rászorulnak, azoknak ez az összeg 

is nagy segítség. Tény, hogy amikor lakásfenntartási támogatáshoz szeretnék kötni a kommu-

nális adómentességet, számolni kell azzal, hogy amellett, hogy mentesül a kommunális adó 

megfizetése alól, havonta rendszeresen kapja a 2500,- vagy akár 5500,- Ft-os támogatást, így 

szerinte kellő mértékben támogatva van az érintett a lakáskiadással kapcsolatos költségeiben. 

Ehhez kapcsolódhat továbbá a települési szilárdhulladékhoz kötődő kedvezmény is, amit 103 

család igényelt, és 50 %-os díjfizetési kedvezményt állapítottak meg számukra. 

Grőber Attila képviselő mentességekre vonatkozó egyik javaslata szociális szempontból min-

denképpen jövedelmi viszonyokat vizsgál, annak helyszíni környezettanulmánnyal ellenőriz-

hetőnek kell lennie, a másik javaslata egészségi állapotot vizsgál, a harmadikban pedig az 

egyedülállóság tényét, mint nehezítő körülményt kellene megvizsgálniuk. 

A lakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódóan elmondja, szóba jöhet a pénzbeni és termé-

szetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintet-

tel nyújtható ellátásokról, és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendelet módosí-

tása, azonban az okozza a problémát, hogy a mostani javaslatban az szerepel, hogy az jogosult 

a mentességre, aki január 1-jén lakásfenntartási támogatásban részesül. A rendeletben foglal-

tak szerint a januárban beadott kérelemmel már a hónap első napjától megszerzik a jogosult-

ságot, azaz 31 napja van a polgárnak a kérelem beadására, akinek így a kommunális adóked-

vezményre való jogosultsága is fennáll. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Érdekes gondolat, hogy azt vélelmezik, hogy azért ilyen alacsony a lakásfenntartási támogatás 

igénybevételének a mértéke, mert havi 2500,- Ft-ért inkább nem jön be a jogosult. Az ügyfél-

fogadáson megjelenő polgárok közül több olyan is van, akit egyből átirányít az érintett osz-

tályra az ellátás iránti kérelmével. 
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Grőber Attila képviselő 

Bejelenti a testületnek, hogy a legközelebbi testületi ülésre módosító indítványt fog beterjesz-

teni azzal kapcsolatban, hogy a képviselők mondjanak le a tiszteletdíjukról egy olyan helyzet-

ben, amikor a költségvetésben komoly hiányok vannak. Ez évi több mint 20 millió Ft-os meg-

takarítást jelentene az önkormányzatnak, és ezzel példát mutatnának, hogy nehéz helyzetben a 

takarékoskodást a képviselők először saját magukon kezdik el.  

Tiszteletre méltónak tartja Benecz Rita osztályvezető által elmondottakat, és azt hiszi, hogy 

úgy lehetne a kettejük álláspontja között lévő - már nem is olyan nagy - különbséget meg-

szüntetni, hogy a januári testületi ülésen az érintett két napirendet együtt tárgyalnák, és össze-

hangolnák. Véleménye szerint ez nagyban megkönnyítené a dolgokat. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Süle Zsolt képviselő módosító indítványáról, amely szerint a 

kommunális adó mértékét sávosan határoznák meg. Lenne egy felső sáv az eredeti 15.000,- 

Ft-tal és egy alsó sáv évi 5.000,- Ft-tal. Azt, hogy ki melyik kategóriába kerüljön, az objektív 

anyagi helyzete határozza meg. Így a jövedelmi helyzete, ingatlan nagysága, illetve ingó va-

gyona. Ennek alapján a felső kategóriába esne az, aki 250.000,- Ft vagy annál magasabb havi 

jövedelemmel rendelkezik. A felső kategóriába kerülne szintén az, akinek a tulajdonában 

1600 cm
3
-nél nagyobb hengerűrtartalmú gépjármű van. Szintén a felső kategóriába tartozná-

nak azok, akiknek 150 m
2
-nél nagyobb az ingatlana. Tehát a kedvezményezettek körébe ke-

rülnének mindazok, akik nem rendelkeznek rendszeres 250.000,- Ft havi jövedelemmel, 1600 

cm3 kisebb hengerűrtartalmú gépjárművel rendelkeznek, és az ingatlanuk 150 m
2
-nél kisebb. 

Ezen személyek évi 5000,- Ft kommunális adót fizetnének. 

 

A Képviselőtestület 2 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal, 2 tar-

tózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Grőber Attila módosító indítványáról, amely szerint  az adó 

megfizetése alól mentesüljenek azok a háztartások, ahol az egy főre eső jövedelem nem éri el 

a mindenkori minimál nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát, azaz jelenleg 85.500,- 

Ft-ot, továbbá mentesüljön az adó megfizetése alól az a háztartás, ahol az egyedülálló személy 

jövedelme eléri a mindenkori minimálnyugdíj legkisebb összegének háromszorosát, de ala-

csonyabb, mint a négyszerese. Az egyedülálló mentességi jövedelemkorlátot 114.000,- Ft 

alatt határozza meg.  

 

A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 7 tar-

tózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Grőber Attila módosító indítványáról, amely szerint az adó meg-

fizetése alól 50 %-os kedvezményben részesüljenek azok a háztartások, amelyekben az adó-

alany az előző év végéig a 70. életévét betöltötte és nincs vele együtt élő eltartásra kötelezhető 

közeli hozzátartozója, továbbá aki az előző év végéig a 70 életévét betöltötte és akinek a há-

zastársa az előző év végéig a 70 életévét szintén betöltötte, és nincs velük együtt élő más el-

tartásra kötelezhető közeli hozzátartozójuk.  

Az adó megfizetése alól 50 % kedvezményben részesüljenek azok a háztartások, amelyekben 

az adóalany az adóévet megelőző év végéig a saját háztartásában három vagy annál több kis-
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korú gyermek eltartásáról gondoskodik, valamint azok a háztartások, amelyekben az adóalany 

az adóévet megelőző év végéig két kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő. 

 

A Képviselőtestület 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 10 

tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja a 

következő rendeletet: 

 

34/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a magánsze-

mélyek kommunális adójáról szóló 28/2015. (XI.30.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú önkormány-

zati 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 

 

 

8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a telekadóról szóló 29/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita  gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  3 igen szavazattal, 2 ellenszavazat-

tal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja.  

A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete a rendelet-tervezetben 

megfogalmazott mentességekkel egyetért, azokat megfelelőnek tartja. 

Elmondja, hogy magánszemélyek esetén a mentesség a be nem épített, de építési engedéllyel 

már rendelkező telkekre vonatkozik. Abban az esetben, ha az érintett nem teljesíti a vállalt 

kötelezettséget, akkor visszamenőleg is adófizetési kötelezettsége keletkezik. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászó-

lás? 

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja a 

következő rendeletet: 
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35/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a telekadóról 

szóló 29/2015. (XI.30.) 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 

 

 

9. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  …/2015. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a talajterhelési díjról szóló 32/2013. (XII.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Városfejlesztési és Városüzemelte-

tési Bizottság, továbbá a Borsosgyőri, a Kéttornyúlaki és a Tapolcafői Városrész Önkormány-

zatának Testülete egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy a korábbi évek szabályozásának köszönhetően csökkent a kötelezettek száma, 

a szerencsés azonban az lenne, ha a városban senkinek nem kellene talajterhelési díjat fizet-

nie. Természetesen tudomásul veszik azt, hogy vannak olyan esetek, amikor műszakilag lehe-

tetlen megoldani a szennyvízelvezető-csatornára való rákötést. A Központi Statisztikai Hiva-

tal szerint 12.363 háztartás van a városban, és 256 főre csökkent a talajterhelési díj fizetésére 

kötelezett fogyasztási helyek száma, ami jelentős csökkenés. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászó-

lás? 

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a kö-

vetkező rendeletet: 

36/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a talajterhe-

lési díjról szóló 32/2013. (XII.31.) 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 
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10. Pápa Város Önkormányzatának Szolgáltatástervezési Koncepciójának felül-

vizsgálata 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

         Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea, az Egyesített Szociális Intézmény 

vezetője, és Oláh Márta, a Gondozási Központ vezetője. A napirend tárgyalásán jelen vannak 

a településrészi önkormányzatok képviselői. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést egy-

hangúlag elfogadásra javasolja. 

A Pápai Német és a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a felülvizsgált koncep-

ciót megtárgyalta, és véleményezési jogkörében eljárva a Képviselőtestületnek elfogadásra 

javasolja. 

A Szociálpolitikai Kerekasztal a felülvizsgált Szolgáltatástervezési Koncepciót megtárgyalta, 

és véleményezési jogkörében a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

Az Egyesített Szociális Intézmény vezetője a Szolgáltatástervezési Koncepcióban olvasottak-

kal minden tekintetben egyetért, azt a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 

Megkérdezi Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezetőt, van-e szóbeli kiegészítése a napi-

rendhez? 

 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Nincsen szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy ez az anyag lehetőséget ad arra, hogy többféle szempontból megvizsgálják a 

települést. Az anyag kötelező jelleggel sok olyan statisztikai adatot is összegyűjt, ami a szol-

gáltatástervezés vonatkozásában is következtetések levonására alkalmas, de egyébként is al-

kalmas arra, hogy azokat végiggondolják demográfiára, elvándorlásra, intézményi háttérre, 

környezetre, munkanélküliségre vonatkozóan. Hozzáteszi, hogy ezek a közhiteles nyilvántar-

tásban szereplő legfrissebb adatok.  

Az Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének kinevezésével kapcsolatos napirend tárgyalá-

sakor is elhangzott, hogyan változik az idősek aránya a társadalmon belül, és hogy az önkor-

mányzatnak hosszútávon milyen típusú ellátórendszer kialakítására van szüksége. A Területi 

Operatív Program a szociális, és az egészségügyi alapellátások tekintetében 2020-ig lehetősé-

get biztosít kapacitásbővítésre, így el kell dönteniük, hogy akarnak-e kapacitásokat bővíteni 

az időskori, egészségügyi, és szociális alapellátásokban. Amennyiben nyilvánvalóvá válik, 

hogy lesz arra igény, akkor ezt érdemes meglépniük, ellenkező esetben olyan kapacitásokat 

alakítanak ki, aminek a fenntartási kötelezettsége indokolatlanul terhelheti a helyi költségve-

tést.  

Úgy tűnik, hogy a városban növekszik az élveszületések száma, ami 2005-ben 271, 2014-ben 

pedig 305 volt. A természetesnek nevezett, de egyébként természetellenes lakosságcsökkenés 

pedig az utóbbi években évi 100 fő alá csökkent, ami a tendenciáját tekintve kedvező, azon-

ban abszolút értékét tekintve továbbra is kedvezőtlen. 

 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozza: 

 

237/2015. (XII.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzatának felülvizsgált Szolgáltatástervezési Koncep-

cióját elfogadja. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a koncepció végrehajtásáról, il-

letve a soron következő felülvizsgálatról gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos, illetve 2017. december 31. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

11. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

          Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea, az idősek, fogyatékkal élők hely-

zete, esélyegyenlősége munkacsoport vezetője, Horváth Judit esélyegyenlőségi referens, va-

lamint a településrészi önkormányzatok képviselői. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális, a Humánerőforrás Bizottság, egyhangúlag 

elfogadásra javasolja.  

A Pápa Városi Cigány, valamint a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat a felülvizsgált 

programot megtárgyalta, és véleményezési jogkörében eljárva egyhangúlag elfogadásra java-

solja. 

A Szociálpolitikai Kerekasztal a felülvizsgált Esélyegyenlőségi Programot véleményezési 

jogkörében megtárgyalta és a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

Megkérdezi Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezetőt, van-e szóbeli kiegészítése a napi-

rendhez? 

 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Nincsen szóbeli kiegészítése. 

 

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: 
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238/2015. (XII.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Helyi Esélyegyenlőségi Programját megtárgyalta, és a felülvizs-

gálat eredményeként javasolt módosításokat figyelembe véve, 

egységes szerkezetben elfogadja. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Horváth Judit esélyegyenlőségi referens 

 

 

12. Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről  

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak a településrészi önkormányzatok képviselői. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a Városfejleszté-

si és Városüzemeltetési Bizottság, valamint a Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést egy-

hangúlag elfogadásra javasolja. 

Megkérdezi Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyzőt, van-e szóbeli kiegészítése a napi-

rendhez? 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyzőt  

Nincsen szóbeli kiegészítése. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megköszöni a Polgármesteri Hivatal valamennyi munkatársának a segítségét, amivel a Képvi-

selőtestület munkájához hozzájárultak. Kéri, hogy ez az együttműködés a későbbiekben is 

ilyen gördülékeny legyen. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Megköszöni a Polgármesteri Hivatal munkáját, amivel a Képviselőtestület döntéseinek előké-

szítésében részt vettek. Külön köszönetet mond az Emberi Erőforrás Osztály munkájáért, 

amely biztosította az Egészségügyi és Szociális Bizottság jogszabályoknak megfelelő műkö-

dését. 

   

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Valamennyi képviselő nevében megköszöni a Polgármesteri Hivatal döntéselőkészítő és vég-

rehajtó munkáját. 

 

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 hozza: 

239/2015. (XII.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Pol-

gármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

 

 

13. Beszámoló Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány te-

vékenységéről 

Előadó: dr. Lukács Endre kuratóriumi elnök 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Lukács Endre kuratóriumi elnök. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Alapítványt abból a célból hozták létre, hogy ha valaki Pápán infrastruktu-

rális beruházást kíván támogatni, akkor azt az Alapítványon keresztül meg tudja tenni. Az 

Alapítvány tevékenysége akkor intenzív, ha sok pénz felett dönthet. Felhívja a figyelmet arra, 

hogy aki az adója 1 %-ának felajánlásával városi fejlesztést kíván támogatni, az Alapítványon 

keresztül megteheti. Megköszöni a Kuratóriumnak és a Felügyelő Bizottságnak a munkáját. 

 

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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Köz-

alapítvány tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

 

 

14. Beszámoló a Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 Közalapítvány tevékeny-

ségéről 

Előadó: Zsegraics Gyula kuratóriumi elnök 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ebben az esetben is szeretné megköszönni a Kuratóriumnak és a Felügyelő Bizottságnak a 

munkáját. Az Alapítvány az államhoz került intézmény közvetlen támogatására ad lehetősé-

get, és egy olyan kapcsolatot erősít a Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel, ami véleménye 

szerint példaértékű együttműködés. Az adó 1 %-ának felajánlásával szintén támogatni tudják 

az Alapítványt. 

 

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 beszámolóban foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodás mellett Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 Köz-

alapítvány tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 

 

 

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

rozatot hozta: 

240/2015. (XII.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 194/1998. 

(XI. 26.) határozat, valamint a 186/2015. (X.2.) határozat végre-

hajtására adott jelentéseket elfogadja. 

 

15. Vegyes ügyek 

 

a) Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye alapító ok-

iratának módosítása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy az új tevékenységet figyelemmel fogják kísérni, ami a következő intézményi 

beszámolóban biztosan meg is fog jelenni. Megpróbálnak megfelelő elhelyezési körülménye-

ket biztosítani az új szervezeti egységnek. 

 

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: 

241/2015. (XII.21.) határozat 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 

6/48-3/2015. számú módosító okiratát, valamint a 6/48-

4/2015. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát jóváhagyja. 
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A Képviselőtestület döntése 2016. január 1. napjával lép ha-

tályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat vég-

rehajtásával 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 

 

II. A Képviselőtestület utasítja Pápa Város Önkormányzata 

Egyesített Szociális Intézményének vezetőjét, hogy az ala-

pító okirat alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat 

szükséges módosítását végezze el, és az egységes szerkeze-

tű szabályzatot terjessze Pápa Város Önkormányzatának 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváha-

gyásra.  

 

   Határidő: benyújtásra: 2015. február 28. 

   jóváhagyásra: 2015. március 31. 

Felelős: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Ösz-

szeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

 

b) Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Korábban is 

volt már arra példa, hogy vidéki tanulókon kívül pápai tanulókat támogattak, amit örömmel 

tesznek. 

 

Grőber Attila képviselő 

Szeretne köszönetet mondani egyrészt az Egyesített Szociális Intézmény munkatársainak, 

hiszen a programba való bekerüléshez a gyermekjóléti szolgálat támogatása, segítsége is 

szükséges, és akik mindig készségesen állnak rendelkezésre. Köszönetet mond az önkor-

mányzatnak, amiért támogatja a diákokat. A környék településeinek jegyzői és polgármesterei 

az utóbbi időben jóval aktívabban és segítőkészebbek. Tavaly 51 fő jelentkezett a programba, 

amivel az egész országban a második helyet érték el, az idén pedig 45 fő jelentkezett. Hozzá-

teszi, hogy az iskola, a kollégium és a program szempontjából is nagyon fontos, hogy támoga-

tásra találnak. Amennyiben erre lesz egyszer lehetőség, szívesen beszámolnának a Program-

mal kapcsolatban, ismertetnék a Képviselőtestület előtt, hogy mennyi hátrányos helyzetű diák 

került egyetemre a Programnak köszönhetően, amit példaértékűnek tart. A sajtó munkatársai-

nak is köszönetet mond. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Képviselőtestület öt évvel ezelőtt döntött úgy, hogy változtat a Programban részt vevők 

elhelyezési körülményein, és erre a célra felajánlották az Acsády Ignác Szakképző Iskola és 

Kollégium felújított volt fiúkollégiumát. Örömmel vennék a beszámoló elkészítését.  

 

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: 

 

242/2015. (XII.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja 

Szórádi Szonja Szimonetta pápai lakos, a Tarczy Lajos Általá-

nos Iskola 8. osztályos tanulójának, a 2016/2017. tanévtől a Hát-

rányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Prog-

ramjában Pápa város képviseletében történő részvételét. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a Képviselőtestület döntéséről az 

érintetteket tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

 

 

c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására vonatkozó szerződés megkö-

tése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Hozzáteszi, hogy a korábbi évek gyakorlatának fenntartásáról van szó. 

 

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: 

243/2015. (XII.21.) határozat 

1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. 

január 1-től 2016. december 31-ig terjedő időszakra a jelző-

rendszeres házi segítségnyújtás ellátás biztosítását a Szociá-

lis és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés 

alapján vállalja. 
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A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a szerződés alá-

írására és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések meg-

tételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalainé Tihanyi Andrea Egyesített Szociális In-

tézmény vezetője 

 

2) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a jelző-

rendszeres házi segítségnyújtás ellátását Farkasgyepű és 

Bakonyjákó települések közigazgatási területén Farkasgye-

pű Község Önkormányzatával és Bakonyjákó Község Ön-

kormányzatával kötött megállapodás alapján 2016. január 1-

től 2016. december 31-ig tartó időszakra vállalja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert Farkasgyepű 

Község Önkormányzatával és Bakonyjákó Község Önkor-

mányzatával a megállapodás aláírására és az ezzel kapcsola-

tos szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

d) Kopja utca és Kürt utca között található terület (pápai 6591/25 hsrz-ú ingat-

lan) pályázat útján történő értékesítése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Bíznak benne, hogy sikerül értékesíteni az érin-

tett területet, ami aztán majd beruházást is generál. 

 

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: 

244/2015. (XII.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzat tulajdonát képező pápai 6591/25 hrsz.-ú ingatlant, Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat 

vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete 11.§ 

(3) bekezdése alapján, bruttó 92.685.000,- Ft alapáron, pályázat 

útján értékesíti. 
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Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos intézkedé-

sek megtételére, felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírásá-

ra. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

 

e) Együttműködési szándéknyilatkozat „Lépésről-lépésre”-Pápai Tanoda pá-

lyázathoz 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Egy korábbi 

testületi ülésen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megkeresésére már kiadtak egy hasonló 

nyilatkozatot. Úgy gondolja, hogy aki ezen a pályázaton indulni kíván, ugyanezt a támogatást 

meg kell, hogy kapja. 

 

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: 

 

245/2015. (XII.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Lépésről-Lépésre Együtt Alapítvány „Lépésről-lépésre” - Pápai 

Tanoda című 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 

 

 

 

f) VI. számú háziorvosi praxissal kapcsolatos döntés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A 

döntés értelmében a háziorvosi feladatokat dr. Molnár Valéria látná el. Példaértékűnek tartja 

az orvosi hivatás folytatását egy családban. 
 

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: 

246/2015. (XII.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az-

zal, hogy az önkormányzati rendeletben meghatározott VI. szá-

mú felnőtt háziorvosi körzetben 2016. január 1-jétől a háziorvosi 

feladatokat Dr. Molnár Valéria, mint az önálló orvosi tevékeny-

ségről szóló törvényben foglalt praxisjoggal rendelkező sze-

mély, valamint Dr. Molnár Dániel lássa el, ezért az előterjesztés 

1. mellékletét képező - felek által 2015. december 15-én aláírt - 

feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítását jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a szerződés-

módosítással kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Felelős:     Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Határidő:  azonnal 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Képviselőtestület 2015. január 1. és december 31. között 199 előterjesztést 

tárgyalt meg. A mostani anyagban találhatják a képviselők azt a köszönőlevelet, amelyben 

Papp Károly r. altábornagy köszönte meg az önkormányzat 37 millió Ft-os támogatását. Meg-

található Pápa város Budapesttel történő közösségi közlekedési kapcsolatát bemutató levél. 

Felhívja a figyelmet arra, hogy az átalakuló vasúti közlekedés mellett új, közvetlen, Győrt is 

elkerülő autópályán közlekedő közvetlen járatok jönnek létre. A Beruházási, Műszaki Fejlesz-

tési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. levelében pedig a pápai Perutz Stadion átalakítá-

sáról szóló legújabb információk találhatók. 

Mindenkinek megköszöni a 2015. évi munkáját, és tisztelettel hívja a jelenlévőket egy pezs-

gős koccintásra a tanácsterem melletti tárgyalóterembe. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 13.30 órakor bezárja. 

 

K. m. f. 

  

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester címzetes főjegyző 


