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Ciiober At l i la , onki>nnaii\i kepviscio I*apa Varus Onkormaii\/.ata 
K.cpviscloleslLilclcnek S/.cr\LV-cli es Mi'ikodcsi Szabalyzaiarol szolo rendclcteiiek 20. ^ !. 
bekezdese erielnieben t'eis i lagosilast kerek a Polgarmesler Ur lo l . InlerpcHacionial ..N>iun! 
ktirdcsck a 16 ic rcn niegvalosuil jcgpalya kapcsan" cimmel n}uj lom be. inierpelkicioniat 
szoban ncni ki \anoni elmondani a kovelkezo lesUilcli ulcsen. 

'I'iszlell Polganuesler Ur ! 

A F6 lercn kiakikiloU jegpalya kLils6 kinezcieben Icnyeges elter ailol a IcrxezcUot. 
niclyei \elem, mini onkornianyzaii kcp\l ismeriellek. s melynek kialakilasal az 
Qjikormanyzal lanitigalla. A rendclkczesemre alio inlbrmaciok szerinl a Papa. I-'6 ulca 7. 
szamu cpiilel pincejcbcn. a gephazban es az eptileiiomb udvaraban lesz elhelyez\ az 
szerkezcl - csavarkompresszoros Iblyadekhulo aggrcgal-, amely a jeg i'agyaszLasal cs hidcgen 
larlasal \egzi. llhhcz kepest a \'an)s F6 Icrcn I'ahazak soraval. kordoiiokkal elvalaszt\
akikilouak ki a jcgpalvai. s jegfagyasziasal vegzo szerkezcl is a lerrc Kcrii l i. A jegpalya ilyen 
Jeliegii kialakilasa nagyon sok papai szamara okozoU meglepetesl. men a korahban al laluk 
megismerl lervek, laivanytervek alapjan neni czt vartak. Termeszelesen a laivanyicrvckci cg\ 
majd nvolcszaz e\ letczo Icr cscleben nem lehet maradekialanul mcg\alosiiani. dc az ercdeli 
lcr\ek es a megvalosilas kozOUi kuionbsegck oiy szcmbelun6ck, hog\b kerdes is lelmerall 
bennem. I'zckci a kerdesekel erosiieiiek az idokozbcn hozzam eijuloll int'ormaciuk. melyck 
igazsaglarialmal cgyrc nehezebb mcgallapilani. ezeri kercm a Polgarmesler t i r a i . hog\z 
alabbi kerdeseinn'e valaszoljon : 

1. M i az t)ka, hog>' a jeg iagyasztasal es a hidegen larlasal vegzo szerkezcl nciii az 

ercdeiileg lervezell heh'ere. hanem a F6 lerre kerii l i ? 

2. M i az oka annak, hogy az chhez szukscgcs vczeickcl csak december elcjcn. cg> 
Lijabb ulfelbontassal fcklcUck le ? 

Ismcrcleim szerinl a hivaialos allasponl az. hog\t ercdeiileg is ig \. 
men a jegpalya elkeszilese nem voll lamogaloll rcsze a 1-6 ler projcklcjenck. s a 
projekl lezarasahoz az epilkczesl be kellcu lejezni. I la aztmban mar a projektzaras 
eloU Uidiak. hogy a Jcgkeszilo gep a terre keriik akkor niierl nem iekleilek le a 
sziikseges vczciekel korabban ? Vagy akkor meg nem ludlak Mic i l nem Mikor 
\ah vilagossag. hogy uj helyre kcrul a gep '.' 

3. Igaz-e az az alliuis miszerinl a F6 i:lca 7. szam alatli epiilclbe cg> ol\an \ezelekci 
epilellck be. amely a jegkeszileshez sziikseges gep miikodesehcz nem meglelelo. s 
czert kel lc l l a l o lerrc Iclcpileni ezt a gepei *.' 

4. Igaz-e. hogy a beepilesre kcriilt xezclek a gep mukodcschcz elegendo lennc. a/ 
indiuishoz szukseges aramiclvelel terliclesel azonban nem birna. s ez a 
probaiizemre \al6 lelkeszulcs soran dcrii l l ki '? 

5. 16neni-c hatasvizsgalat a jcgkeszilo berende/es allal kelieti zajsziniroi 7 .Mennyi 
dB lesz a gep allal kellcU zaj a jeg keszilcsckor. s hidegen lariasakor V 

6. Lesz-c belL'pt)dij a korcsolvapalyara ? Ha igcn mei in\ K i aliapilja n i c ^ a/ 
osszegel 

7. Feltellcnu! sziikscg \an-e a Fo icri kordonokra a jegpai>a levalaszla.sara *.' Nem 
leiieine-e mas Icchnikai mcgoldasl talalni a bclepok ellen6rzesere, ha \aloban lesz 
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8. Minden evben egyszcr elszaliiljak. s egyszer iijra Iclcpilik czi a ..icgkcszilo" 
bcrcndezest ? 

i lsz ic l l Polgarmesler Or ! 

A mcgujulo Fo ler \alamennyi papai biiszkesege. Termeszelesen \annak 
izlesbeii kiilonbsegek. es olyan epilkezest. amely mindenkinck lelszik. n icL i nem 
alkololl az epileszel lorlenelme. A mi I'eladalunk es felelossegiink az. hog_\i a lerel 
clellel tollsiik meg telen es n\aron. 

hhhez a/.onban szukseg van ana. hog> egy oUan nag> beruhazas e.seieben. 
mini a jegpalsa. amely minlegy 9 0 mi l l io forinljalxi kerii l i a \art)snak. niinden 
felmeriilo kerdesre ponlos es hiieles valaszokal adjunk! 

Ennek szellemeben varom valaszai! 

Tiszleletlel : | ^ 

• t ' 

Grob^r .MiiHa 
tinkormanyzaii kep\o 

\ 

2()\?>. december 30. 



PAPA VAROS POLGARMESTERE 
8500 PAPA, Fo u. 5. 
Te!: 89/515-000 
Fax: 89/515-083 
E-maii: polgarmester@papa.hu 

Szam: 1/13-7/2014. 

Papa Varos Onkormanyzata 

Grober Attila dnkormanyzati kepviseld 

Helyben 

Tisztelt Kepviselo Ur! 

2013. december 30-an kelt, 2014. januar 3-an kezhez kapott „Nyitott kerdesek a Fo teren 
megvalosult jegpalya kapcsan" cimii interpellaciojara Papa Varos Onkormanyzata 
Kepviselotestiiletenek Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szolo 9/2011. (IV. 14.) 
rendelete 20. § (1) bekezdese alapjan az alabbi valaszt adom: 

A jegpalya reszben valoban elter a latvanyterveken ismertetettektol. A legfontosabb elteres a 
kisebb merete, melynek kozismert oka a regeszeti kutatasok soran feitart kozepkori temeto 
kerites volt. 

A latvanyterv a miiszaki tervezes (tanulmanyterv, engedelyes terv, illetve kiviteli terv 
keszitese) folyamatahoz kapcsolodik, annak fontos kiegeszitqje lehet, bemutatja a tervezett 
epitmenyt. A beruhazoi dontest kovetoen keszulhetnek el az engedelyes tervek, ezek hatosagi 
engedelyezteteset kovetoen pedig a vegleges kiviteli tervek. A kivitelezes soran az elore nem 
lathato akadalyok jelentosen modosithatjak az eredeti elkepzelest. 
A fo teri jegpalyara vonatkozo latvanytervek - melyek peldaul a www.papa-ma.hu 2009. 
szeptember 11-i cikket is illusztraljak - csupan egy jegfeluletet abrazolnak, funkcionalis 
hasznositas nelkiil. A latvanytervek sem palankot, sem egyeb biztonsagi elemeket nem 
tartalmaznak. A kep alapjan felmeriilhet a kerdes, hogy a sportolot a jeg szelen mi ovja meg a 
sertilestol, ha korcsolyazas kozben veletleniil kiesik a palyarol a kovezetre. Szinten nem deriil 
ki a latvanytervbol, hogy a latogatok honnan, es hogyan lephetnek a palyara, mi szabalyozza a 
palyan megjelenok letszamat, illetve mikent lehet biztositani, hogy a palyat a rendeltetesenek 
megfeleloen kizarolag korcsolyazok hasznaljak. Ugyancsak nem tartalmazza a latvanyterv az 
esetleges biztonsagi savokat, palankokat, sot a tamfalakat - es a korcsolyazokat is - vedo 
elemeket sem. 
A latvanytervek nem foglalkoznak azzal, hogy a palyat miikodtetni, iizemeltetni kell. Az 
iizemelteteshez szukseges azoknak az eptileteknek az elhelyezese, amik kiszolgaljak a 
latogatokat: penztar, korcsolyakolcsonzo, melegedo helyiseg es WC. Ezek a felepitmenyek a 
korcsolyazok kenyelmet szolgaljak, valamint olyan szolgaltatasokat biztositanak, amelyek 
alapfeltetelei egy jo l miikodo jegpalyanak. Valamennyi kiszolgalo helyiseg korcsolyaval 
biztonsagosan megkozelitheto. Ezeknek a fahazaknak az elhelyezeset a miikodteteshez 
kapcsolodoan terveztuk, az elkepzelesekben csak a jegkeszito gep kontenerhaza nem 
szerepelt. 
A biztonsagos miikodtethetoseg erdekeben a palyat be kell ken'teni, a veszelyzonakat 
biztonsagossa kell teimi. Gyakorlati tapasztalatok hijan a miikodteteshez a tobb helyen 
(Budapest, Gyor) latottak alapjan alakitottuk ki a megoldasokat. A miikodteteshez sziikseges 
epuleteket a rendelkezesre alio fahazak alkotjak. A jegpalyat az illetektelen latogatoktol a 
jelkepes 1,10 m magas kordon vedi, mely kordon az ev folyaman mas rendezvenyeken is 
biztonsagosan hasznalhato. A jegpalya kozvetlen komyeket esescsillapito gumiszonyeg 



hatarolja, amely burkolat mashol szinten hasznosithato, mikor tavasztol kGvetkezo telig nem 
uzemel a palya. 

A fentiek figyelembe vetelevel valaszaim az interpellacioban feltett kerdesekre azok 
sorrendjeben: 

1. A jegkeszito szerkezet a Fo terre iden telen ideiglenesen keriilt. Ezt egyreszt az 
indokolta, hogy a probauzem soran az esetlegesen szukseges beavatkozasok barmikor 
azonnal, a hivatal munkaidejen kiviil is gyorsan megtortenhessenek. Masreszt a gep 
igy kozvetleniil csatlakozik a hiitorendszerre, tehat a mukodese soran eszlelt, vagy 
mert ertekeket nem modositja a hutovezetek. Tekintve, hogy a Fo ter es a varoshaza 
kozti vezetek probaja, beleertve annak nyomasprobajat is a muszaki atadas soran 
megtortent, a gep es a hiitofeliilet probaiizemehez a vezetekszakasz iizemelletese nem 
szukseges. 
Meggondolando ugyanakkor, hogy a gepet veglegesen a jegpalyahoz kozelebb 
helyezzuk el, ez akar koltsegtakarekosabb megoldas lehet. 

2. A gephaz ideiglenes elhelyezesehez az elektromos vezeteket lenyegeben a kialakitott 
kozmiialagut nyomvonalan helyeztuk el. Ujabb utfelbontasra azert volt szukseg, mert a 
vezeteket a Fo u. 5. szam kapubejarojan keresztul egyszeriibben, kisebb bontasi 
munkaval lehetett kivezetni, mint a fobejarat iranyaban. 
Azt, hogy a gephaz ideiglenesen a Fo terre keriiljon, a projektzaraskor, azaz 
szeptemberben meg nem dontottiik el. 
Ez a dontes hosszas egyeztetes es szakmai konzultaciok utan, novemberben sziiletett 
meg. A lehetoseg fenntartasa erdekeben a kivitelezo nem allitotta helyre veglegesen a 
Fo utcan a burkolatot szeptemberben, gondolvan arra, hogy a kozmiialagut 
felhasznalasaval az elektromos kabel kivezetheto a terre. 

3. A kerdesre a valasz: nem igaz. 

4. Amennyiben a kerdes a hiitovezetekre vonatkozik, a valasz: nem igaz. 
Amennyiben a kerdes a gep miikodesehcz sziikseges elektromos kabelre vonatkozik, 
akkor a valasz: reszben igaz. A tervezo a kabelt az eredeti elkepzelesben szereplo 
nagysagii jegpalyara meretezte. A varoshaza kivitelezese soran felmeriilt, hogy -
tekintve a jegpalya meretenek csokkeneset - , kisebb vezetek is megfelelo lehet. A 
kisebb meretii jegpalyahoz kisebb meretii gep is elegendo, melynek indito 
aramfelvetele is kisebb. 
A Fo ter kivitelezoje ugyanakkor a palyazat szerinti ismert elektromos teljesitmeny 
kihasznalasaval nagyobb teljesitmenyii gepet epitett be. A palyazati hutoteljesitmeny 
230 kW, a beepitett gep teljesitmenye 320 kW. A beepitett gepek: 2 db VILO 
keringeto-szivattyu, 3 db Bitzer kompresszor. 
Tajekoztatom Kepviselo Urat, hogy a nagyobb teljesitmenyii gep beszerzese az 
onkormanyzat s/dmara tobbletkoltseget nem jelentett. 

Tekintve, hogy a leszallitotl gepet az eredetileg tervezett energiaigeny figyelembe 
vetelevel szerezte be a kivitelezo, vilagossa valt, hogy a kiepitett elektromos 
teljesitmeny a gep inditasahoz keves, adott esetben a hutogepek miikodese a hivatal 
mukodesetol vonna el energiat. Ezt felvallalni nem lehetett. 

5. Nem tortent. A gephazat jelentos hangszigetelo reteg veszi koriil. A pontos meresek 
elvegzeset a kivitelezotol megkerttik. 



6. A korcsolyapalyara a belepodijakat es a szolgaltatasok dijait a komyekben miikodo 
jegpalyak dijainak figyelembe vetelevel alakitottuk ki. 

JEGYARAK 

Belepo: 
Csaladi jegy: 
Berlet: 

800,- Ft / fo / tumus 
2.700,- Ft /2 felnott, 2 gyerek/ 
8.000,- Ft/fo /11 tumus 

Csoportos belepo: 600,- Ft/fo, amely tartalmazza a korcsolyaberlet dijat. 
Hetkoznap delelottonkent, elozetesen bejelentkezett iskolai, ovodai csoportok 
reszere. 

Korcsolyakolcsonzes: 800,- F t / f o / tumus. A korcsolyakolcsonzes fenykepes 
igazolvany vagy 10.000,- Ft kaucio elleneben tortenik. 

Korcsolya elezes: 1.000,- Ft/par/alkalom 

Ingyenes belepes: 5 eves korig, kizarolag sziiloi kiserettel. 

Az elso heten - 2014. januar 4-12 idoszakban - a belepojegy arabol 50% 
kedvezmenyt biztositottunk. 

7. A jegpalya korbekeritesere nemcsak a belepok ellenorzese miatt van szukseg. A palyat 
korben a korcsolyazok vedelme erdekeben 1,5-2,0 m esescsillapito gumiburkolat, a 
szokokutna! faburkolat, a tamfalaknal pedig gumiszonyeg boritja, ezt hatarolja a 
kerites, ami megakadalyozza, hogy a korcsolyazo a koburkolatra essen. A burkolt 
korlat enyhe ido es szel eseten a jeg minosegenek biztositasaban is segitseget jelent. 
Termeszetesen a korlat eseteben is figyelembe vessziik az idei szezonban szerzett 
tapasztalatokat es ezeket felhasznaljuk a kovetkezo telen. Megoldas lehet peldaul a 
palya korul palank kialakitasa, de ennek biztonsagos, a terheleseket biro rogziteset 
meg kell hatarozni. Ezzel Qsszefiiggesben atgondolando a kiszolgalo helyisegek 
elhelyezese is. 

8. Szabadteren ideiglenesen uzemelo jegpalyak eseteben ez bevalt gyakorlat. De ennek 
ellenere nem ezt a megoldast kivanjuk alkalmazni. Megfontolando az idei uzemeltetesi 
tapasztalatok alapjan, hogy a gepeszetet az eredeti tervek szerint a varoshaza 
pincejebe, vagy a palyahoz kozelebb celszeru-e elhelyezni. 

Papa, 2014. januar 16. 

Tisztelettel: 
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PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE  

  8500 PÁPA, Fő u. 5. 

  Tel: 89/515-000 

  Fax: 89/515-083  

  E-mail: polgarmester@papa.hu 
 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J E L E N T É S 

 

A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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194/1998. (XI. 26.) határozat 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában hozzájárult a Mozgássérültek Veszprém Megyei 

Egyesülete tulajdonában lévő pápai 6596/55 hrsz-ú ingatlanra 

feljegyzett visszavásárlási jog, valamint annak biztosítására be-

jegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez azzal, hogy 

az egyesület a 235/1995. (X. 3.) számú képviselőtestületi hatá-

rozatban foglaltak alapján kötött megállapodásban vállalt fog-

lalkoztatási kötelezettségének - amelynek mértéke 80 % - a jö-

vőben is eleget tesz és annak teljesítéséről a képviselőtestületet 

évente tájékoztatja.  

 

Az Emberi Erőforrás Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a 

MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. Pápa, Komáromi u. 87. vezérigazgatója tájékoztatási köte-

lezettségének eleget tett, amely alapján megállapítható, hogy a Zrt. által foglalkoztatott meg-

változott munkaképességűek aránya megfelel a képviselőtestületi határozatban foglaltaknak. 

Pápa városban a foglalkoztatottak száma 289 fő, amelyből 254 fő (87,89 %) a megváltozott 

munkaképességű . A tájékoztató az előterjesztés 1. mellékletét képezi. 

 

 

10/2012. (I.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában utasította a polgármestert, hogy a városban mű-

ködő helyi nemzetiségi önkormányzatokkal folytasson tárgyalá-

sokat a működési feltételek biztosításáról és a költségvetési ter-

vezésről szóló megállapodás megkötése érdekében. 

A Képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert, hogy a nem-

zetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezé-

seinek megfelelően az előterjesztésben foglaltak szerinti megál-

lapodásokat megkösse. 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Képviselőtestület fenti 

felhatalmazása alapján a Polgármester a 3 nemzetiségi önkormányzattal az együttműködési 

megállapodást megkötötte. A megállapodások 2013. január 1-jétől a helyiség használatra vo-

natkozó szabályozással egészültek ki.  

  

Az Nj. tv. 80. § (2) bekezdése alapján a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános 

vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.  

 

A Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályokkal összevetve felülvizsgálta az Együttműkö-

dési megállapodásokat, amelyekben a változó jogszabályi rendelkezések következtében és a 

Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat esetében az önkormányzatban történt szemé-

lyi változások miatt technikai módosításokra tett javaslatot. A nemzetiségi önkormányzatok 

Képviselőtestületei a javasolt módosításokat elfogadták.  

 

Fentiek alapján indokolt a Polgármester felhatalmazása a nemzetiségi önkormányzatokkal 

kötött együttműködési megállapodások évenkénti felülvizsgálatával kapcsolatban a szükséges 

intézkedések megtételére, valamint a nemzetiségek által is elfogadott módosított megállapo-

dások aláírására. 
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194/2013. (XII.5.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatával négy tanuló részvételét támogatta a 2014/2015. 

tanévtől a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetség-

gondozó Programjában Pápa város képviseletében. 

 

 

A Polgármesteri Kabinet vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy az 

Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók tekintetében a pályázati kiírás-

nak megfelelően a Képviselőtestület határozatának kiadása megtörtént. 

 

 

205/2013.(XII. 12.) határozat 

207/2013.(XII. 12.) határozat 

209/2013.(XII. 12.) határozat 

210/2013. (XII. 12.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

205/2013.(XII. 12.) határozatával döntött Unger Tamás alpol-

gármester, 207/2013.(XII. 12.) határozatával döntött Császár 

Endre képviselő, 209/2013.(XII. 12.) határozatával döntött 

Pingiczer Sándor képviselő kijelöléséről a Pápai Szeletelt és Da-

rabolt Hústermékeket Csomagoló Kft. Felügyelő Bizottságába 

Pápa Város Önkormányzata képviseletére. 

Egyidejűleg a 210/2013. (XII. 12.) határozatával döntött a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetőjének felhatalmazásáról a 

Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft. Fe-

lügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására.  

 

 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a taggyűlés 2013. decem-

ber 12-i ülésén a Felügyelő Bizottság tagjának Unger Tamást, Császár Endrét, és Pingiczer 

Sándort megválasztotta. A Felügyelő Bizottság tagjai az alakuló ülésen a Bizottság elnökének 

Unger Tamást választották meg. Fentiek a Kft. társasági szerződésében átvezetésre kerültek, 

amelyet a Cégbíróság bejegyzett.  

 

225/2013. (XII.31.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú 

határozatában a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 

Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról döntött. 

 

Az Aljegyző a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a Képviselőtestület jóvá-

hagyó döntését a Társulás részére megküldték. 

 

Pápa, 2014. január 30. 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 194/1998. (XI.26.), 194/2013. 

(XII.5.) határozat, 205/2013.(XII. 12.) határozat, 207/2013.(XII. 12.) határozat, 

209/2013.(XII. 12.) határozat, 210/2013. (XII. 12.), 225/2013. (XII.31.) határozatok 

végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 10/2012. (I.26.) határozat végre-

hajtására adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a városban működő helyi nemzetiségi önkormányzatokkal meg-

kötött együttműködési megállapodások évenkénti felülvizsgálatával kapcsolatos intéz-

kedéseket megtegye, a szükséges módosítások vonatkozásában a módosított megálla-

podást aláírja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 









 PÁPA VÁROS  POLGÁRMESTER 
 8500 Pápa, Fő utca 5. 
 Tel.: 89/515-000 
 Fax.: 89/313-989 
 E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. évi munkaterve 

 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  
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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

2014. évi munkaterve 
 

 

1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2014. évi 

költségvetéséről szóló …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezete  

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a köztemetők használatának és a 

temetkezés rendjéről szóló …./2014.(….) önkormányzati rendelet-tervezete 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

3) Beszámoló a Kékfestő Múzeum működéséről  

Előadó: Nagy-L. István intézményvezető 

 

4) Kitüntető címek  adományozására vonatkozó javaslatok elbírálása 

 Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

5) Tájékoztató a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő működéséről, 

gazdálkodásáról, különös tekintettel a fenntartóváltás hatásaira  

Előadó: dr. Vörös Ibolya főigazgató 

 

6) Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

7) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól szóló 7/2013. 

(II.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata  

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

8) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közművelődésről szóló 10/2000. (III. 

20.) önkormányzatai rendeletének felülvizsgálata 

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

 

9) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a településkép védelméről szóló 

…../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezete 

 Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

10) Tájékoztató az önkormányzat és intézményei külkapcsolatainak 2014. évre tervezett 

programjairól  

Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert kabinetvezető  
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11) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 

 Előadó:  Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

  Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

12) Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 Előadó:  Szappan Csaba r.alezredes, kapitányságvezető 

 

13) Tájékoztató a Pápa Városi Polgárőrség tevékenységéről 

Előadó: Bitai Sándor elnök 
 

14) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtása 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

15) A 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés 

Előadó:  Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 
 

 

16) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

17) Tájékoztató a köznevelési intézmények fenntartóváltásával kapcsolatos tapasztalatokról 

Előadó: Egyházi Andrea járási tankerület igazgató 

 

18) A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségének tájékoztatója a munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról 

Pápán  

Előadó:  Bocskay Gyöngyi kirendeltség-vezető 

 

19) Intézményvezetői állásra kiírt pályázatok elbírálása 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

20) Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

21) A belváros közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

22) Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

  

23) Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési 

Önkormányzati Társulás tevékenységéről 

 Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  
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24) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a környezet védelméről szóló 

41/2005.(XII. 16.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

25) Közmeghallgatás 

 

26) Tájékoztató a MÉKI-R Kft. tevékenységéről 

Előadó:  Egyed Tamás ügyvezető 

 

27) Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről 

Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

28) Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről 

Előadó: dr. Burcsi Elemér orvos-igazgató 

 

29) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciója 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

30) Beszámoló az önkormányzat 2014. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

31) Pápa Város Önkormányzata által alapított közalapítványok tevékenységéről szóló beszámoló 

 Előadó: Kuratóriumi elnökök 

 

32) Adórendeletek felülvizsgálata 

 Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

33) Az önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezet 

 Előadó:  dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

34) Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségének tevékenységéről 

Előadó: Csillag István tű. alezredes, kirendeltségvezető 

 

  

Pápa, 2014. január 29. 

   

 

  Dr. Áldozó Tamás sk. 

  polgármester  



  PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

  8500 PÁPA, Fő utca 5. 

  Tel: 89/515-018 

  Fax: 89/515-083  

  E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Pápa, Aradi utca 33. szám alatti, 1 lakásból és 1 nem lakáscélú helyiségből (orvosi rendelő) 

álló társasház az önkormányzat tulajdona. 

Az épületben található 101 m
2
 alapterületű, kettő szoba, egy félszoba és mellékhelyiségekből 

álló, összkomfortos (pápai 804/A/1. hrsz.) lakás (tulajdoni hányad 580/1000) megüresedett. 

A lakás forgalomképes, forgalmi értéke az ingatlanértékelési szakértői vélemény alapján 

bruttó 13.600.000,- Ft. 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzati lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete                               

(a továbbiakban: R.) 27. § (1) bekezdése alapján a lakások elidegenítéséről  

 a) bruttó 10 000 000 forint értékhatárig a Gazdasági Bizottság,  

 b) bruttó 10 000 000 forint értékhatár felett Képviselőtestület dönt.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a lakás értékesítéséhez a R. 27. § (1) bekezdés b) 

pontjában meghatározott jogkörében eljárva járuljon hozzá - pályázat útján - az ingatlan 

szakértő által meghatározott bruttó 13.600.000,- Ft eladási alapáron. 

 

Összeállította: Bakalár Attila köztisztviselő 

 

Pápa, 2014. január 29. 

 

 

              Dr. Áldozó Tamás sk. 

    polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete 27. § (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározott jogkörében eljárva a Pápa, Aradi utca 33. (pápai 804/A/1. hrsz.) szám alatti 

lakást bruttó 13.600.000,- Ft eladási áron értékesítésre kijelöli. 

 

Utasítja a Jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről, a Polgármestert pedig, hogy az                 

adás-vételi szerződés megkötéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: közzététel azonnal 

  az adás-vételi szerződés megkötése folyamatos 

 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

  Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

  8500 PÁPA, Fő u. 5. 

  Tel: 89/515-000 

  Fax: 89/515-083 

  E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Pápai Járási Hivatal Járási Földhivatal kezdeményezésére póthagyatéki eljárás indult a 

magánszemélyek tulajdonában lévő pápai, 3250/5 hrsz. – ú ingatlanra, mely funkcióját 

tekintve jelenleg is közterület. Pápa belterületén az Erkel Ferenc utcai helyi járatú 

autóbuszmegálló valamint a Kandó Kálmán utca közötti gyalogos kapcsolatot, részben az 

eljárással érintett, az Erkel Ferenc utca 73-75 szám alatti ingatlanok közötti közle biztosítja. 

(1. sz. melléklet) 

 

A 3250/5 hrsz. - ú 60 m
2
 területű ingatlan hagyatéki eljárásához készült adó- és 

értékbizonyítványok szerint az értéke 2000,- Ft/m
2
. A közle egységes tulajdonviszonyainak 

kialakítása érdekében javasoljuk 2.000,- Ft/m
2
 áron közterület céljára történő megvásárlását.  

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. 

(III.28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) értelmében vagyontárgy megszerzése esetén a 

tulajdonba vétellel egyidejűleg dönteni kell a vagyontárgy 2. § szerinti besorolásáról, valamint 

annak értékéről. A fentiek alapján javasoljuk, mint a nemzeti vagyonba tartozó 

forgalomképtelen törzsvagyont, 120.000,- Ft értéken meghatározni.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: György Zoltán köztisztviselő 

 

Pápa, 2014. január 22. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás sk. 

   polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pápai 3250/5 hrsz. - ú 60 m
2
 területű 

ingatlant közterület céljára 2.000,- Ft/m
2 

áron megvásárolja. Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati 

rendelet 3. § (3) értelmében, az ingatlan a nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen 

törzsvagyon, melynek értéke 120.000,- Ft. 

 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza az adásvételi 

szerződés aláírására. 

 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
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PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE                                       

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Pápa KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002 azonosító számon szereplő „Turisztikai 

attrakciófejlesztés Pápán – A pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést 

lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” projekt 

megvalósítása kapcsán a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 

támogatások felhasználásának rendjét a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet szabályozza. A 

jogszabály 61/A. § (1)-(2) bekezdése alapján támogatási szerződés módosítás keretében 

lehetőség van a beruházás teljes körű megvalósításához szükséges kiegészítő támogatás 

biztosítására.  

 

A kormány 1021/2014 (I.24.) határozatában döntött arról, hogy a beruházás megvalósításához 

szükséges költségtöbbletet a kormányrendeletben szabályozott eljárás lefolytatását követően 

jóváhagyja. A kormányhatározat 1. sz. mellékletének 11. sora 287 712 685 Ft összköltségű 

projektnövelés lehetőségét tartalmazza. Ezen költségnövekedéshez tartozó saját forrás 

mértéke 43 156 903 Ft. A szükséges saját forrást a Képviselőtestületnek biztosítania kell 

annak érdekében, hogy a támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtásra kerülhessen.  

 

A kormányhatározat által biztosított lehetőséget kihasználva támogatási szerződés módosítást 

kezdeményezünk annak érdekében, hogy még optimálisabb működési feltételeket lehessen 

kialakítani az Esterházy-kastély rekonstrukciója során. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Összeállította: Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

 

Pápa, 2014. január 29. 

  

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

                polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja, hogy a Pápa KDOP-2.1.1/A-

09-2f-2010-0002 azonosító számon szereplő a „Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – A 

pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és 

családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése”  kapcsán a projektméret növelésére irányuló 

támogatási szerződés módosítási kérelem a 1021/2014 (I.24.) Kormányhatározatban 

meghatározott 287 712 685,- Ft összköltségig – benyújtásra kerüljön. 

 

A Képviselőtestület a támogatás növeléshez szükséges saját forrást legfeljebb 43 156 903 Ft 

összegben biztosítja, 2014 évi költségvetés terhére. 

 

A képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: 2014. február 14., illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető   

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

    
 

 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 

8500 PÁPA, Fő u. 5. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az érvényes közszolgálati szerződés 

alapján biztosítja Pápa város területén közlekedő menetrend szerinti helyi autóbusz-járatok 

működését.  

 

2013. július 3-tól 2013. szeptember 16-áig Pápán, a Fő tér rekonstrukciós munkálatainak 

folytatásaként a Gróf úti szakasz felújítása zajlott, emiatt a menetrend szerinti autóbusz-

járatok terelő útvonalra kényszerültek. Megszűnt a kastély előtti ideiglenes út használatának 

lehetősége és valamennyi érintett helyi és műszakváltásokra közlekedő helyközi autóbuszjárat 

a Várkert út használatára kényszerült. A kerülőútvonalon történő közlekedésből adódóan a 

közszolgáltató Bakony Volán Zrt.-nél teljesítmény- és költségtöbblet keletkezett. 

 

A közszolgáltató 2013. október 24-én kelt levelében jelezte, hogy a kerülő miatti többlet 

üzemköltség a helyijáratoknál tíz vonalat érintett, amely 7.949,5 km többletteljesítményt 

eredményezett. A többletteljesítmény következtében a személyi jellegű ráfordítások nem 

növekedtek, mivel a fordák szerkezete, illetve jelenléti ideje nem változott. Az operatív 

irányítás és egyéb járulékos személyi jellegű ráfordítások is a korábbi üzemidőben és 

munkaerővel kerültek ellátásra. A többletteljesítmény következtében a helyi járati üzletágban 

– személyi jellegű ráfordítás nélkül számítva – 1.248.072,- Ft költségtöbblet realizálódott. 

  

A közszolgálati szerződésben foglaltaknak megfelelően javasoljuk az 1.248.072,- Ft 

költségnövekmény megtérítését, mely a helyi autóbuszjáratokra vonatkozik.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Pápa, 2014. január 29. 

        Dr. Áldozó Tamás sk. 

               polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a Bakony Volán Zrt-nek a 

helyi autóbuszjáratokon képződött 1 248 072 Ft összegű költségtöbblet megtérítését, 2014. évi 

költségvetése terhére. 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető   

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

mailto:polgarmester@papa.hu

