
 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-1/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. január 6-i rendkívüli 

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

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

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

Attila, Kovács Csilla, Kerecsényi Zoltán képviselők, 14 fő 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző, 

Pozsgai Zsuzsanna aljegyző, 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,  

 Nagy Balázs köztisztviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

resztül követőket. A testület ülését 14.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület ülése határozatképes, 14 fő képviselő jelen van. 

 

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

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem érkezett. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról. 
 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

 

1/2015. (I.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. január 

6-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

1. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő tá-

mogatásával kapcsolatos döntés 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Vegyes ügyek  
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Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

1. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő támogatásával kap-

csolatos döntés 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

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

 

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, hogy a kialakult helyzetben mindenképpen támogatandóak tartja a határozati javas-

latot, hiszen erkölcsi kötelességük, hogy ebben az ügyben mindent megtegyenek. Fontos, 

hogy a szóban forgó projekt minden gond nélkül befejeződjön, hiszen az amúgy is megtépá-

zott hírnevű kórháznak egyáltalán nem tenne jót, ha ez a fejlődés valami miatt megtorpanna. 

Mindemellett érdekelné, hogy miért merült fel a 150 M Ft-os hiány, az tervezési hiányossá-

gokból fakadt-e, vagy menet közben derültek-e ki plusz feladatok. Úgy gondolja, nemcsak 

joguk, hanem kötelességük is tudni, hogy mitől alakult ki ez a helyzet.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nem tudja értelmezni a megtépázott hírnevű kórház kifejezést, azaz hogy mikor lett megté-

pázva és mivel. Nem biztos, hogy szerencsés ilyet mondani a Képviselőtestület ülésén. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Szeretné visszautasítani a kórház megtépázott minősítését, ugyanis azt gondolja, kollegáival 

együtt mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kórházban a betegellátás a lehető leg-

jobb színvonalon és körülmények között működjön. Ezt mutatja az is, hogy az elmúlt idő-

szakban ez a második olyan európai uniós pályázat, amelynek a megvalósításával azt szeret-

nék elérni, hogy a város, illetve a város környéki lakosság egészségügyi ellátása a lehető leg-

magasabb színvonalon valósulhasson meg.  

Elmondja, hogy a 1,5 Milliárd Ft nagyságrendű projektben a munka elkezdéséhez különböző 

szakaszoknak kell megvalósulni. A kiviteli tervek elkészülését követően a tervező, kivitelező 

költségvetésénél merültek fel először azok a problémák, amikből látszott, hogy nem lesz elég 

a pénz. A kiviteli tervek elkészítésekor vált egyértelművé, hogy az építészetnél alkalmazandó 

technológiai eljárások mások, mint amik az engedélyes tervekben szerepeltek. A munkálatok 

megkezdését követően – a talaj szerkezetéből adódóan - merült fel, hogy a korábban meghatá-

rozott alapozás nem biztonságos, annál egy sokkal bonyolultabb eljárást kell választaniuk. A 

problémák felmerülésekor végiggondolták a költségek csökkentésének lehetőségeit, azonban 

a projekt beltartalmának csökkentése gyakorlatilag a projekt újrakezdését jelentette volna. 

Ebből fakadóan kizárólag a gazdaságosabb megvalósítási lehetőségekben tudtak gondolkodni, 

ebből azonban többletköltségek adódtak. A forráshiány pontos összege az építési beruházással 

kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásakor derült ki, amikor a potenciális kivitelezők 

megtették az ajánlatukat. Ekkor vált egyértelművé az a költségnagyságrend, amit jelen pilla-

natban többletforrásként kell beletenniük a pályázatba a megvalósulás érdekében. 

 

 

 



 

 

3 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül többen voltak 

képviselők akkor, amikor 1999-2002 között a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelőben egy mostanihoz hasonló nagyságrendű projekt valósult meg. A kórházi beru-

házás akkor is egy szakmai program meghatározásával kezdődött, majd a szakmai program – 

amit akkor egy törvényben kellett megfogalmazni – ismeretében kezdődött el a tervezés, az 

építési-, majd a kiviteli tervek készítése, ezt követően pedig az ajánlattéttel.  

Akkor szintén hasonló helyzet állt elő, a címzett támogatásban megítélt összeg kevesebb volt 

a projekt összköltségvetésénél, az ajánlatok pedig több pénzről szóltak, mint amennyi rendel-

kezésre állt. Hozzáteszi, akkor ezt egy második körös címzett támogatás biztosításával fedezte 

az akkori kormányzat.  

Elmondja, hogy már néhány éve az egészségügyi intézmények nagy fejlesztési projekthulláma 

zajlik, a Veszprém megyei Csolnoky Ferenc Kórházban is három-négy, többlépcsős projekt 

van folyamatban. Az egészségügyi projektek az egész országban ahhoz a ponthoz értek, hogy 

szinte kivétel nélkül forráshiányosak lettek, amelyeket a kormányzat egy korábbi határozatá-

val rendezett. 

A pápai kórház esetében a forráshiány később vált ismertté, ezért nem jutottak pótlólagos for-

ráshoz az említett határozatban. Hozzáteszi, néhány további kórház ugyanebbe a helyzetbe 

került, az önkormányzatnak kell a forráshiányt egy nyilatkozattal, kötelezettségvállalással 

fedeznie.  

Az önkormányzat ezen vállalásával továbbra sem zárják ki azt a lehetőséget, hogy a kor-

mányzat megtámogassa a projektet 150 M Ft-tal. Ezzel a vállalással azt teszik lehetővé, hogy 

kórház a projekt keretében azon a határidőn belül kötheti meg a kivitelezésre vonatkozó szer-

ződést, amíg még eredményesen záródhat le a közbeszerzési eljárás. A szerződés megkötését 

követően indulhat meg a kivitelezés, az önkormányzat támogatására vélhetően a végszámla 

kifizetése környékén, 2015 végén lesz szükség. Úgy gondolták, hogy ha a kötelezettség az 

önkormányzaté marad, akkor lehetőleg a végszámla környékén kelljen helyt állniuk.  

Fontosnak tartja elmondani, hogy 3-4 évvel ezelőtt, amikor még mások voltak a tulajdoni vi-

szonyok, sajnos nem nyerték el a kórház struktúraváltását támogató pályázatot. Pápával ellen-

tétben volt ahol ez sikerült – például Ajkán -, és amelynek a megvalósulásához a helyi ön-

kormányzatok örömmel bevállaltak 10 % önrészt, hiszen a projekt lényeges előrelépést jelen-

tett a helyi ellátásban. Tekintettel arra, hogy a kórház beruházásához szükséges összeg az ön-

kormányzat rendelkezésre áll, feltétlenül támogatásra javasolja a projektet és a határozati ja-

vaslatot. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

 

2/2015. (I.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gróf Ester-

házy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő TIOP-2.2.6 prog-

ram keretein belül megvalósuló beruházás II. ütemének befeje-

zését legfeljebb 150 M Ft-ig - a kérelemben foglaltaknak megfe-

lelően -, támogatja. 

A támogatási összeg fedezetét 2015. évi költségvetése terhére - 

felmerülésekor - biztosítja. 
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A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert az ezzel kapcsolatos 

szükséges intézkedések megtételére, a tárgyalások lefolytatására 

és a 2. sz. melléklet szerinti támogatási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

2. Vegyes ügyek 

 

a) Vis-maior támogatás hiánypótlása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az előterjesztés egy korábban beadott vis-maior igénnyel kapcsolatos, a Szent Ist-

ván úti híd helyreállításáról van szó. Azt, hogy az időjárás okozta károk miatt mekkora beru-

házásra lesz szükség, később tudják majd tisztázni. A határozati javaslatban formális dolgok-

ról kell nyilatkozni, amelyek nem jelentenek a Képviselőtestületre nézve további kötelezettsé-

get. 

 

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

rozatot hozza: 

 

3/2015. (I.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 193/2014 

(XII.18.) képviselőtestületi határozatát a következőkkel egészíti 

ki: 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyilatkozik, 

hogy: 

 

- kötelező önkormányzati feladatát a káreseménnyel érintett 

területen, a saját tulajdonában lévő másik ugyanilyen funk-

ciót ellátó építménnyel nem tudja ellátni; 

 

- a károsodott építmény a Magyarországi helyi önkormány-

zatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) be-

kezdés 2. pontja alapján kötelező önkormányzati feladatot 

lát el, melynek megnevezése: „a helyi közutak és tartozéka-

inak kialakítása és fenntartása”; 

 

- vállalja, hogy a károsodott, a kötelező önkormányzati fel-

adatot ellátó építményre értékkövető biztosítást köt; 
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- vállalja a károsodott építménynek a költséghatékonyság és 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyre-

állítását; 

 

- a Belügyminisztérium a kérelem elbírálásához egyedileg 

nem határozott meg a káresemények, illetve a bekövetkezett 

károsodások megfelelő vizsgálatához szükséges egyéb do-

kumentumokat. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a hiánypótlás 

benyújtására. 

 

Határidő: 2015. január 6-tól számított 7. nap 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 14.15 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester címzetes főjegyző 


