
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 119/2012. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. június 21-i ülésén, a 

Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, dr. Vörös Ibolya, Császár Endre, Zsegraics Gyula, Bocskay 

László, Venczel Csaba, dr. Hermann István, Máté István, Erőss Bulcsú, Grőber 

Attila, Szirbek Rita, Pingiczer Sándor képviselők, 13 fő. 

  

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

   

Dr. Nagy Krisztina aljegyző, 

Rádi Róbert kabinetvezető, 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető, 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető, 

meghívottak jelenléti ív szerint, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

 a Napló c. újság munkatársa, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,  

 Nagy Balázs köztisztviselő. 

 

Távolmaradását bejelentette: Unger Tamás alpolgármester. 

 

Az ülés megkezdése előtt a képviselők megtekintették a Hirtenberger Automotive Safety 

Hungary Bt-t, ahol Üveges Tivadar ügyvezető bemutatta a képviselőknek a gyártási 

folyamatokat, majd ezt követően Jürgen Bradschetl, a Johnson Controls International Kft. 

ügyvezetője bemutatta a Kft-nél zajló gyártási folyamatokat és ismertetette az előterjesztésben 

szereplő prezentációt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 11,35 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a 

Képviselőtestület ülése határozatképes, 13 fő képviselő jelen van.  

Megkérdezi a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk a testület ülése előtt 

megtekintettekkel kapcsolatban. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi 

javaslatról.  

 

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

határozatot hozta: 

81/2012. (VI.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 

21-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 



 2 

1. Tájékoztató a Hirtenberger Automotive Safety Hungary Bt. 

tevékenységéről  

Előadó: Üveges Tivadar ügyvezető 

 

2. Tájékoztató a Johnson Controls International Kft. 

tevékenységéről 

Előadó: Jürgen Bradschetl ügyvezető 

 

3. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központja Pápai Kirendeltségének tájékoztatása a 

munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról 

Pápán 

Előadó: Bocskay Gyöngyi kirendeltség-vezető 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a sporttal kapcsolatos 

feladatokról és kötelezettségekről szóló   14/2004. (IV.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester   

 

5. Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről 

Előadó: Venczel Csaba intézményvezető 

 

6. Beszámoló a Munkácsy Mihály Általános Iskola 

tevékenységéről 

Előadó: Egyházi Viktorné intézményvezető 

 

7. Beszámoló a Weöres Sándor Általános Iskola 

tevékenységéről 

Előadó: Horváth Attila intézményvezető 

 

8. Beszámoló az Erkel Ferenc Ének-zenei Általános Iskola és 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységéről 

Előadó: Heizer Zoltánné intézményvezető 

 

9. Bakony Volán Zrt. beszámolója az autóbusszal végzett 

menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 

2011. évi közszolgáltatási tevékenységről 

Előadó: Heizer János, a Bakony Volán Zrt. 

vezérigazgatója 

 

10. I. Tájékoztató a Lombard Pápa Termál FC 

tevékenységéről 

Előadó: Szemán György klubigazgató 

II. Támogatási szerződés megkötése az Új Lombard Sport 

Kft.-vel 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

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

 

1. Tájékoztató a Hirtenberger Automotive Safety Hungary Bt. tevékenységéről  

Előadó: Üveges Tivadar ügyvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Hirtenberger Automotive 

Safety Hungary Bt. tevékenységéről beszámolót. 

 

 

2. Tájékoztató a Johnson Controls International Kft. tevékenységéről 

Előadó: Jürgen Bradschetl ügyvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, a 

gyárlátogatás során bátor beruházási koncepciókkal és tervekkel találkozhattak a képviselők. 

Az ügyvezető 6000, majd további 3000 m
2
 üzemcsarnok bővítést tervez, amely mérföldkő 

lesz a pápai autóipar történetében. Hallhatták továbbá, hogy a cég folyamatosan vesz fel 

munkavállalókat. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Johnson Controls 

International Kft. tevékenységéről beszámolót. 

 

 

3. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pápai 

Kirendeltségének tájékoztatása a munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás 

alakulásáról Pápán 

Előadó: Bocskay Gyöngyi kirendeltség-vezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bocskay Gyöngyi kirendeltség-vezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Bocskay Gyöngyi kirendeltség-vezető 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, beszámolója elkészítésekor még nem álltak 

rendelkezésre a májusi adatok, amely szerint 3000 alá csökkent az álláskeresők száma. 

Megjegyzi, 2009 februárja óta mindig 4000 felett volt ez a szám, kivétel a szezonális munkák 

idején. 
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Erőss Bulcsú képviselő 

Megkérdezi, van-e adatuk azzal kapcsolatban, hogy Pápán mennyi a nem regisztrált 

munkanélküliek száma.  

 

Szirbek Rita képviselő 

Érdeklődik, hogy az álláskeresők hány százalékának sikerül Pápán elhelyezkednie, illetve a 

tartós álláskeresők milyen iskolai végzettséggel rendelkeznek, és milyen korosztályhoz 

tartoznak. További kérdése, hogy férfiaknak milyen képzéseket szerveznek a könnyebb 

elhelyezkedés érdekében. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Megkérdezi, a kirendeltségen nyomon követik-e az általuk kiközvetített munkavállalók sorsát, 

illetve van-e a cégek részéről visszajelzés, hogy a kiközvetített emberek beváltak-e. További 

kérdése, hogy a városban milyen arányú a felsőfokú szakképesítéssel rendelkező álláskeresők 

száma, és melyek azok a diplomák, amelyekkel nem lehet könnyen elhelyezkedni. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Megkérdezi, hogy a közmunkaprogram mekkora terhet ró a kirendeltségre, és a felajánlott 

feladatokat az egyének mennyire fogadják el. 

 

Bocskay Gyöngyi kirendeltség-vezető 

Válaszában elmondja, a kirendeltségen a regisztrált álláskeresők közti mozgásokat tudják 

nyomon követni. 

A 2011-2012. évi adatok alapján a tartós álláskeresők száma 5 %-kal csökkent, a többségnek 

általában hat hónapon belül tudnak állást biztosítani.  

A legtöbb álláskereső szakmunkás végzettséggel rendelkezik, a képzéseket a munkáltatók 

kéréseinek megfelelően próbálják megszervezni. Minden őszi és tavaszi képzési időszak előtt 

felmérik, milyen képzettségű munkaerőre van szükség. Hozzáteszi, mivel a szakmunkások 

aránya számottevő, ezért az idén a munkahely-ígérvényes képzésekre próbáltak meg 

koncentrálni, azt feltételezve, hogy szociális ápolókra és vasipari szakmunkásokra bizonyos 

területen szükség van.  

A munkahely-ígérvényes képzések után a cégek a sikeres vizsga után biztosan foglakoztatják 

az embereket. Példaként említi a húsipari szakmunkások képzését, ahol a cél az, hogy a 

végzett személyeknek biztos állásuk legyen. Természetesen nem céljuk olyan másod-, illetve 

harmadszakmák képzése, amellyel nem tudnak munkalehetőséget biztosítani.  

Dr. Péntek Árpád képviselő kérdésére válaszolva elmondja, a munkaerő-közvetítéseket az 

idén 70 %-os sikerrel zárták, ami jobb az előző évi eredménynél. A támogatott munkáltatók 

esetében tisztában vannak azzal, hogy a munkavállalók meddig maradnak a kiközvetített 

munkahelyen, máshol erre a be- és kilépők arányából lehet következtetni. Mindehhez 

hozzátartozik, hogy a feldolgozóiparban általában határozott idejű szerződéseket kötnek az 

álláskeresőkkel, továbbá sok a szezonális jellegű munka, így télen jóval magasabb a 

regisztrált munkanélküli, mint tavasszal. 

A közfoglalkoztatottak körében nagyobb a mozgás, és kiszámíthatóbb a visszakerülésük. 

Elmondja, a városban a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkanélküliek aránya körülbelül 

5 %, humán diplomával nehezebb elhelyezkedni, mint mérnök, közgazdász végzettséggel. 

A közfoglalkoztatás keretében tavaly 161 millió Ft-ot költöttek el, az idén 149 millió Ft állt 

rendelkezésre, ebből év elején 9  millió Ft-ot fordítottak a szociális segítők foglalkoztatására, 

a fennmaradó 140  millió Ft-ból idén 1100 főt szeretnének foglalkoztatni. 
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Grőber Attila képviselő 

A beszámolóban szerepel, hogy a regisztrált álláskeresők száma Pápán 2012 januárjában 1847 

fő volt, április végéig pedig 559 főt vettek fel a kirendeltség segítségével. A két szám 

különbözetének kellene lennie az áprilisi álláskeresők számának, azonban ott az 1288 fő 

helyett 1721 fő szerepel. Megkérdezi, ennek az-e az oka, hogy sikeres közvetítés ellenére 

sokan nem maradnak a munkaerőpiacon.  

Az előterjesztés tartalmazza, hogy a bejelentett új álláshelyek száma Pápán 2012-ben 1905 

db, amely jelentősen meghaladja a táblázatban szereplő települések adatait. Megkérdezi, hol 

vannak ezek az állások. Véleménye szerint a  Hajdúszoboszlón felkínált álláslehetőséget nem 

sokan vállalnák el. 

Érdeklődik, hogy tavaly mennyi ideig vettek részt a közfoglalkoztatottak a programban, és a 

munkájukért milyen bért kaptak. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Az igaz, hogy a diplomával rendelkező álláskeresők száma alacsony, azonban hozzá kell 

tenni, hogy Pápán és térségében nehéz a diplomásoknak elhelyezkedni. Megkérdezi, hogy 

nem azért alacsony-e a diplomás álláskeresők száma, mert nem regisztrálnak, mivel kevés 

esélyt látnak az elhelyezkedésre. Tapasztalatok szerint a fiatal, diplomás emberek szívesebben 

vállalnak nagyobb városokban, vagy külföldön munkát. Kérdése, hogy a cégek által 

bejelentett munkahely-igények között van-e diplomás állás. 

Valóban imponáló szám a 2972 fős májusi adat, és örül annak, hogy csökkent az álláskeresők 

száma, azonban felveti, hogy ez nem azért alakult-e így, mert tavasszal közvetítenek ki inkább 

a közmunkaprogram keretében embereket. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Véleménye szerint a közel 3000 fő nem imponáló, hanem szomorú adat. Az elhangzottakkal 

szemben áll az, hogy Üveges Tivadar, a Hirtenberger Kft. ügyvezetője szerint szinte 

lehetetlen mérnök végzettséggel rendelkező embert találni, leginkább azok közül a 

pályakezdők közül tudnak néhányat a cégnél tartani, akik ott írták a diplomamunkájukat. 

Megjegyzi, lehet tovább gyártani a legendákat és a közhelyeket tovább mondogatni arról, 

hogy nincsen a városban munkahely, azonban pontosan azért szervezte így a napirendeket, 

hogy arról beszéljenek, ami a valóságos munkaerőpiaci folyamatokat legalább egy picit 

tükrözi.  

 

Bocskay Gyöngyi kirendeltség-vezető 

A felmerültekkel kapcsolatban elmondja, a regisztrált álláskeresők száma 2012 májusában 

1592 fő volt, azaz 130 fővel csökkent az előző hónaphoz képest. A kiközvetítettek számából 

559 fő a nem támogatott, 242 fő pedig támogatott álláshelyekre került. A kiközvetítések 

sikerességéből következik az álláskeresők számának csökkenése. A be- és kikerülők 

arányában mutatkozó változásokkal kapcsolatban elmondja, májusban a pályakezdők, és nem 

pályakezdők 2302 fővel kerültek be, a kikerülők száma pedig 2401 fő volt. 

A napi állásajánlatokban valóban szerepelnek olyan ajánlatok, amelyek nem a pápai térségben 

vannak, ennek az az oka, hogy amennyiben egy térségben nem tudnak betölteni egy bizonyos 

állást, azt kiterjesztik országosra. A pápai kirendeltség igyekszik a térségből betölteni az 

álláshelyeket, azonban ha ezt nem tudnák megtenni, ugyanezt kellene csinálniuk. Hozzáteszi, 

azt nem lehet tudni, hogy nem vállalnák-e el az álláskeresők a távolabbi térségben lévő 

munkákat. 

Elmondja, a mai állásajánlatukon 150 álláslehetőség szerepel, amelyből véleménye szerint – 

ha nem is szakmájába vágó munkát – azért aki akar, tudna választani. Három-négy hónapon 

belül általában saját képzettségüknek megfelelő állást találnak az álláskeresők. A Pápán lévő 

nagy cégek szinte folyamatosan vesznek fel embert. A diplomások számára májusban 
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rendezett állásbörzén közel 20-25 lehetőséget ajánlottak fel, a tavalyi évben az Audi Hungaria 

Motor Kft. száz mérnöknek kínált álláshelyet. Mindemellett Csóton a Shoptec és a Doroti 

Pack Kft., a Jonhnson Controls Mezőlak Kft., a Johnson Controls International Kft., és a 

Hirtenberger Bt. is keresett mérnököket. Megjegyzi, volt olyan diplomás, aki hosszú idő után 

az állásbörzének köszönhetően tudott elhelyezkedni. 

A közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondja, ez egy rövid idejű – maximum három hónapos 

– foglalkoztatást jelent, hosszabb távú foglalkoztatásra a tavalyi évben kevesebb lehetőségük 

nyílt. Ezzel szemben az idén négyszer több személyt tudnak alkalmazni a hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatás keretében. Hozzáteszi, csak az elmúlt négy hónapban már annyi 

személyt foglalkoztattak a programnak köszönhetően, mint tavaly egész évben. A 

közfoglalkoztatási bér szakmunkások esetén 92 000 Ft, betanított munkások esetén 71 800 Ft. 

A közfoglalkoztatás célja - az elsődleges munkaerőpiacéval szemben - az átmeneti 

foglalkoztatás.  Hozzáteszi, sokan a közfoglalkoztatási programban való részvétel után 

találtak maguknak állandó állást. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, a Jókai Mór Városi Könyvtárban évek óta dolgoznak közfoglalkoztatottak a 

munkaügyi központ támogatásával, akik általában megfelelő munkavégzési morállal, 

érettségivel, illetve számítástechnikai végzettséggel rendelkezve végzik a munkájukat. 

Hozzáteszi, szívesen alkalmaz az általa vezetett intézményben közfoglalkoztatottakat - 

elsősorban kisegítő tevékenységre -, mert így nagyobb létszámban tudják ellátni a feladatokat.  

 

Venczel Csaba képviselő 

Megköszöni a kirendeltség-vezetőnek, hogy több alkalommal is tájékoztatta az 

intézményvezetőket az általuk nyújtott szolgáltatásokról, amelynek köszönhetően tisztában 

vannak azzal, miként tudják hatékonyabbá tenni a munkájukat. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Bocskay László képviselő bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel nem vesz részt a 

szavazásban. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pápai Kirendeltségének 

tájékoztatását a munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás 

alakulásáról Pápán. 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a sporttal kapcsolatos feladatokról és 

kötelezettségekről szóló   14/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester   

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

17/2012. (VI.21.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a sporttal 

kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről szóló 14/2004. 

(IV.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 jegyző 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a küszöbön álló jogszabály-módosítások miatt vélelmezhető, hogy ez az utolsó 

olyan tanév, amikor az önkormányzat fenntartóként dolgozhatott együtt az általános 

iskolákkal, ezért kérték az iskolákat beszámoló elkészítésére. Hozzáteszi, a fenntartó 

megváltozása miatt az érintett iskolák ugyanúgy pápai iskolák maradnak, ez az egyéb, állami 

fenntartásba került intézményekre, például a tűzoltóságra és a kórházra is vonatkozik. 

 

 

5. Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről 

Előadó: Venczel Csaba intézményvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Humánerőforrás Bizottság, valamint a Borsosgyőri Városrész Önkormányzatának Testülete 

az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Grőber Attila képviselő 

Az intézményben végzett kompetenciamérések jó eredménnyel zárultak, különösen az 

alapszintet el nem érő tanulók esetében. A hét szintből a harmadik még nagyon gyenge 

teljesítményt jelez, azonban a Tarczy Lajos Általános Iskola Jókai u. 37. szám alatti 

telephelyén a statisztika szerint nincsen olyan diák, aki ne érte volna el ezt a szintet. Ezzel 

szemben a Jókai u. 18. szám alatti telephelyen matematika tantárgyból 30 %, szövegértés 

esetén 23 % körül van a harmadik szintet el nem érő diákok száma. Érdeklődik, mi okozza ezt 

a különbséget, és hogyan lehetne ezt csökkenteni. 

Érdeklődik, hogy a Jókai u. 37. szám alatti telephely estében a kompetenciamérés miért nem 

tartalmazza a tanulók családiháttér index eredményét, amiből sok következtetést le lehetne 

vonni. Elismeréssel beszél arról, hogy az iskola átlagai majdnem minden tekintetben 

meghaladják az országos átlagot.  

 

Venczel Csaba intézményvezetők 

Elmondja, a Jókai u. 37. szám alatti épületben az angol-magyar kéttannyelvű képzés jelenti a 

fő profilt, a Jókai u. 18. szám alatti épületben normál tantervű oktatás folyik.  A különbségek 
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abból fakadhatnak, hogy a kéttannyelvű osztályokban kisebb tanulócsoportokban folyik az 

oktatás, és lényegesen alacsonyabb a halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű tanulók 

száma. Ezekben a csoportokban hatékonyabb oktató-nevelő munkát sikerült véghezvinni a 

pedagógusoknak. A Jókai u. 18. szám alatti épületbe járó hátrányos helyzetű, illetve sajátos 

nevelési igényű tanuló fejlesztése rendkívül nehéz magyar nyelvből és matematikából. 

Ezeknek a tanulóknak a szülei nem eléggé motiváltak a kérdőívek visszaküldésében. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a városban folyamatban lévő iskolaalakítási kezdeményezés a Tarzcy Lajos 

Általános Iskolát is érinti, hiszen az oda járó, illetve jövőre is oda várt tanulóik egy része más 

iskolába jár majd. Hozzáteszi, az iskolába minden pápai iskoláskorú, tanköteles gyermek 

jelentkezhet attól függetlenül, hogy a szülei milyen állampolgársággal rendelkeznek.  

 

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

 

Venczel Csaba képviselő bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel nem vesz részt a 

szavazásban. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Tarczy Lajos 

Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

6. Beszámoló a Munkácsy Mihály Általános Iskola tevékenységéről 

Előadó: Egyházi Viktorné intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Egyházi Viktorné intézményvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Egyházi Viktorné intézményvezető 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, az iskolában dolgozó pedagógusok létszáma 

helyesen 49 fő. 

 

Grőber Attila képviselő 

Az iskolában végzett kompetenciamérés eredmények alapján hatodik osztályban az 

alapszintet el sem érő tanulók száma 44,7 %, ez az adat a családi háttér index alapján is 

szignifikánsan különbözik az országos átlagtól. Megkérdezi, mi ennek az oka, és milyen 

fejlesztéseket terveznek ennek megváltoztatása érdekében. 

 

Egyházi Viktorné intézményvezető 

A kompetenciaméréssel kapcsolatban elmondja, az osztályok összetétele minden évfolyamon 

eltérő. Grőber Attila képviselő által említett adatokat a most hatodik osztályos tanulóknál két 

évvel ezelőtt mérték, az ő jelenlegi teljesítményük nem ismert. Mindemellett rohamosan nő a 

sajátos nevelési igényű tanulók száma, nyolcról huszonegyre emelkedett. A hátrányos, illetve 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma két éve stagnál, azonban több mint száz ilyen 

gyermek jár az iskolába. Azok, akik a gyermekeik tankönyveit sem tudják megvenni, nyilván 

mesekönyvet sem tudnak vásárolni a gyermekük fejlődése érdekében. Hangsúlyozza, az 
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iskolába járó gyermekek összetétele nagymértékben befolyásolja a kompetenciamérésen elért 

eredményeket. Az eredményeket azzal próbálják meg javítani, hogy minden évfolyamon 

további 0,5 órát adnak matematikából és magyarból, ahol a nevelő kompetenciát fejleszt. 

Ebből kifolyólag a diákokat nem terhelik a plusz órában tananyaggal, kizárólag az 

alapkészségek fejlesztésére törekednek. Megjegyzi, mindennek az alapja a szövegértés, ezért  

ebből szintén plusz órát iktattak be, a felső tagozatos osztályokban is. Hozzáteszi, a 6.a és 6. c 

osztályba járó gyermekek elevenek és mivel a felmérésre nem kapnak osztályzatot, nem 

motiváltak a teljesítésben. Hozzáteszi, az eredmények a gyermekek mellett némely esetben a 

pedagógustól is függenek, hiszen a pedagógus személyisége, tenni akarása sok mindent tud 

befolyásolni.  

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Érdeklődik az idei beiskolázási adatokról, illetve megkérdezi, hogyan alakul az iskolában a 

fegyelmi helyzet. 

 

Egyházi Viktorné intézményvezető 

Elmondja, az idén az eddigi hárommal szemben csak két osztályt indítanak, azonban ebben 

még nincsenek bent a pótbeiratkozási adatok. Hozzáteszi, ez nem fog változást hozni a 

tantestületben. Úgy gondolja, ez összefügg azzal, hogy az iskolájukat többen úgy ítélik meg, 

hogy oda sok nehezen kezelhető, fegyelmezetlen gyermek jár. Szerinte a nevelésre rendkívül 

nagy hangsúlyt fektetnek, a rendetlenkedő vagy késő gyermekeket a portás egyből felírja. 

Amennyiben sokszor fordul elő, szólnak a szülőknek, akiknek pl. a bútorzatban a gyermekük 

által okozott kár 80 %-át is meg kell téríteniük. Iskolájukról az is elterjedt, hogy sok cigány 

nemzetiségű tanulójuk van, véleménye szerint azonban semmivel sem jár hozzájuk több 

cigány kisgyermek, mint a város egyéb iskoláiba. Hangsúlyozza, őket is nevelik, oktatják és 

szükség esetén felelősségre vonják.  

Elmondja, az iskola felújítása alatti nehéz helyzet után a pedagógusok is úgy vélték, hogy 

sokat javult az intézményben a fegyelem. Minden osztálynak saját tanterme van, így kevesebb 

a rongálás lehetősége, adott esetben pedig könnyebb a tettenérés, a felelősségre vonás. A négy 

öltözőbe nevelői kísérettel mehetnek be a gyermekek, ezeknek az ajtaját – a nyelvi 

laborokhoz és szaktantermekhez hasonlóan – kulccsal zárják, így csökkentek a lopások. 

Elmondja, a tanulmányi átlag az elmúlt évben 0,1 –el emelkedett, az építkezés befejeztével 

mindenki megtalálta a helyét. Megjegyzi, a kompetenciamérésben az is közrejátszhatott, hogy 

két évig – a felújítás alatt – a gyerekek, és a pedagógusok sem voltak egyszerű helyzetben.  

 

Pingiczer Sándor képviselő a testület üléséről 12,24-kor kiment, jelen van 12 fő képviselő. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Hozzászólásában elmondja, egyik általános iskola beszámolójában sem olvashatott arról, 

hogy megemlékeztek a nemzeti összetartozás napjáról. Az Országgyűlés 2010-ben döntött 

ennek a napnak a megemlékezéséről, ezért kéri, hogy a jövőben ismertessék meg a 

gyermekekkel a békeszerződés aláírásának történelmi hátterét. Elmondja, szintén 2010 őszén 

fogadták el a határon túli osztálykirándulásokkal kapcsolatos programot, amelyet az ellenzék 

is – a Magyar Szocialista Pártot kivéve - nagy többséggel támogatott. A programban pályázni 

is lehet, így a szülőknek nem kerülne pénzbe a nemzettudat erősítése. Említésre méltó, hogy a 

Weöres Sándor Általános Iskola testvérvárosi kapcsolatot ápol a baróti Gaál Mózes Általános 

Iskolával. Kéri a többi intézményvezetőtől, hogy amennyiben lehetséges, próbáljanak meg 

törekedni hasonló testvérvárosi kapcsolat kialakítására.  

További javaslata hogy az iskolákban a szexuális felvilágosítást ne csak védőnők, hanem 

orvosok bevonásával végezzék. Véleménye szerint egy nőgyógyász, illetve egy andrológus 

főorvos sokkal több dologról tudná tájékoztatni az érintett korosztályt. 
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Összességében minden iskola beszámolóját jónak találta, és támogatni fogja azokat. 

 

Egyházi Viktorné intézményvezető 

A felmerültekre reagálva elmondja, évtizedek óta szeretnének szorosabb kapcsolatot 

kialakítani határon túli iskolákkal. Losoncon két-három évvel ezelőtt még járt kint az iskola 

delegációja, azonban egy igazgatóváltást követően megszakadt közöttük a kapcsolat. 

Testvérvárosi kapcsolatban állnak Tarnov városával, amelyet inkább a megyei 

képviselőtestület támogatott, azonban az odalátogatás költségei rendkívül magasak.  

Elmondja, nyolcadik osztályban tananyag a szexuális felvilágosítás. Úgy gondolja, a 

diákoknak nem kell mélyrehatóbb ismeretet biztosítani annál, mint amit biológia szakos 

tanárként számukra elmond. Mindehhez az is hozzátartozik, hogy sokszor a szülők 

kételkednek abban, kell-e ilyen mélységben felvilágosítani a gyermekeiket. A gyerekek 

felvilágosításában az iskola orvosa, dr. Balogh Tünde is részt vesz, aki készséggel áll a 

gyermekek rendelkezésére bármilyen ezzel kapcsolatos kérdésben. Megjegyzi, nőgyógyász 

segítségét még nem vették igénybe. 

Örömmel mondhatja, hogy az iskolájukban megemlékeztek a nemzeti összetartozás napjáról, 

a gyermekek gyönyörűen énekelték az erdélyi himnuszt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a Tarzy Lajos Általános Iskola és a Hetényi Általános Iskola közötti kapcsolat is 

szépen alakul, lehetséges, hogy a város iskoláinak felvidéki iskolákkal való kapcsolata ebben 

fog állandósulni. Losonc közelében több nagyobb magyar város is van, akikkel 

hatékonyabban lehetne kapcsolatot építeni. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Munkácsy Mihály 

Általános Iskola tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

7. Beszámoló a Weöres Sándor Általános Iskola tevékenységéről 

Előadó: Horváth Attila intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Horváth Attila intézményvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Humánerőforrás Bizottság, valamint a Tapolcafői Városrész Önkormányzatának Testülete 

az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Horváth Attila intézményvezető 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, a beszámoló elkészítése után rendezték meg az 

atlétikai diákolimpia országos döntőjét, amelyen az iskola csapata 24. helyezést ért el és 

Marton Viktória 600 méteres síkfutásban diákolimpiai csúccsal bajnok lett, a  négypróba 

egyéni összetett versenyben pedig 10. helyezést ért el. Hozzáteszi, a diákolimpiai csúcs 

megdöntéséért 1,40 perc alatt kell teljesíteni a 600 méteres távolságot egy tizenhárom éves 

lánynak. 

 

Pingiczer Sándor képviselő a testület ülésére visszaérkezett, jelen van 13 fő képviselő. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, tavaly nagyon kevesen iratkoztak be az iskolába, érdeklődik, hogy eredményesek 

voltak-e azok az erőfeszítéseik, amit ennek a javítása érdekében tettek, és látható-e az idén 

etekintetben javulás. 

 

Horváth Attila intézményvezető 

A tavaly beiratkozott gyermekek száma valóban az eddigi legalacsonyabb volt az iskola 

életében, emiatt - a tervezett kettő helyett - egy osztályt tudtak indítani magas 

tanulólétszámmal. A tavalyi évzáró értekezleten, majd Unger Tamás alpolgármesterrel is 

próbáltak olyan célokat megfogalmazni, amellyel előbbre tudna lépni az iskola. Úgy 

gondolták, hogy a kézilabda sportág erősítése, oktatásban történő megjelenítése megoldást 

hozhatna a helyzetre, ahogyan ezt korábban már az önkormányzat is javasolta. 

Tavaly ősztől változtattak a kommunikációs stratégián, és megpróbálták minél több helyen 

propagálni a tervezett változásokat, ebben a helyi és megyei médiának is nagy szerepe volt. 

Mindennek köszönhetően az idén két osztályt indítanak, bízik abban, hogy ez hosszútávon így 

lesz.  

 

Grőber Attila képviselő 

A korábbi évek beszámolóiból az iskola több új, szimpatikus kezdeményezésére is fény derült 

– például az Arizona-programra – azonban ezek ellenére a kompetencia-felméréseken elért 

eredmények szinte minden kategóriában alatta vannak nemcsak az országos, hanem a városi 

átlagnak is. A családi háttér index kompenzálná azt, hogy több hátrányos helyzetű, illetve 

sajátos nevelési igényű gyermek jár az iskolába. Megkérdezi, mit tesznek annak érdekében, 

hogy javuljanak az eredmények. Hozzáteszi, egy pedagógusnak tudnia kellene motiválni a 

gyermekeket a kompetencia-felméréseken a teljesítésre. 

 

Horváth Attila intézményvezető 

Elmondja, sok esetben a családi háttér index kialakítására nincsen lehetőség, mert nem jön 

vissza annyi kérdőív, amit a mérési eredményekhez szignifikánsan hozzá lehetne vetíteni. 

Hozzáteszi, a tanulók év közbeni teljesítményében is szélsőségek figyelhetők meg, 

Megjegyzi, sajnos az is előfordul, hogy azért engedik át a gyenge teljesítményű diákot a 

pótvizsgán, mert a tanulócsoportok létszáma már így is a határértékek felé közelít. Elmondja, 

megszűnt az a szabály, hogy annak a tanulónak, aki két tantárgyból bukásra áll, évet kell 

ismételnie, így akár 6-8 tárgyból is tehetnek a diákok javító vizsgát. Véleménye szerint az a 

diák, aki év közben ennyi tárgyból elégtelen teljesítményt nyújt, a nyári két hónap alatt nem 

fog radikális változást mutatni. Előfordult, hogy emiatt összevontak tanulócsoportokat, 

azonban ez a többi, jól tanuló diáknak nem túl kedvező helyzetet teremt. Véleménye szerint 

ezek a szélsőségek viszik el a kompetenciamérések eredményeit az országos és a települési 

átlaghoz viszonyítva. Minden évfolyamon vannak kimagaslóan jól, illetve rendkívül rosszul 

teljesítő tanulók, ez a gauss-görbét az országos átlag alá húzza. 

Az eredmények javítása érdekében folyamatosan gyakoroltatják a gyermekekkel a 

típusfeladatokat, azonban rendkívül nehéz motiválni  azt a gyermeket, amelyik a tanórán sem 

éri el az elégséges szintet.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

nélkül, 1 tartózkodás mellett tudomásul veszi a Weöres 

Sándor Általános Iskola tevékenységéről szóló 

beszámolót. 

 

 

8. Beszámoló az Erkel Ferenc Ének-zenei Általános Iskola és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységéről 

Előadó: Heizer Zoltánné intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Heizer Zoltánné intézményvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, miért van az, hogy sokan lakcímet is változtatnak azért, hogy az Erkel Ferenc 

Általános Iskolába járhassanak. Érdeklődik, nem lehetne-e ezt megakadályozni, mi lenne 

ezzel kapcsolatban a megoldás. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tisztában vannak vele, hogy sokan így próbálják meg kijátszani a szabályokat annak 

érdekében, hogy gyermekük ne a körzetes iskolába járjon. Ez nem helyénvaló, mivel a 

városban lévő általános iskolák közül mindegyik megfelelő körülményeket tud biztosítani a 

gyermekek számára. Hozzáteszi, próbál példát mutatni azzal, hogy saját gyermekét abba az 

iskolába íratta, amelyiknek a körzetében laknak. Sajnos az átjelentkezések már a bölcsődébe, 

óvodába iratáskor elkezdődnek, mivel a szülők nem hajlandók eltérni az általuk felállított 

intézményi sorrendtől. Megjegyzi, nincsen eszközük arra, hogy következményei legyenek 

annak, ha valaki más állandó lakcímre jelentkezik be, ezt nem lehet leellenőrizni. Kizárólag a 

szociális juttatásban részesülő családoknál lehetne az egy háztartásban élők számának 

változásán ezt észrevenni, ebben az esetben meg lehetne szüntetni a juttatást. Hozzáteszi, 

általában nem a szociálisan rászorult gyermekek szülei jelentkeznek át másik lakcímre. A 

kistelepülések esetében is felmerül ez a probléma, ugyanis vagy egyházi iskolába iratják a 

szülők Pápán a gyermeküket, vagy bejelentkeznek pápai lakcímre.  

Elmondja, amennyiben olyan oktatási igazgatás alakulna ki, amelynek kellő áttekintése van az 

egész kistérségre, és kistérségi szinten képes pályaíveket megrajzolni iskoláknak, akkor 

lehetne kezelni ezt a problémát. A 90-es éves közepén készített felmérés szerint akkoriban 

több mint 400 vidéki gyermek járt pápai iskolákba, ami a korabeli finanszírozási viszonyok 

között is érzékeny helyzetet teremtett, hiszen a normatívát a város adójából kellett 

kiegészíteni. Összességében felháborítónak tartja a helyzetet, azonban tehetetlenek ennek 

kezelésében. 

 

Heizer Zoltánné intézményvezető 

Fentiekre reagálva elmondja, a beiratkozásnál nincsen jogkörük a lakcímek ellenőrzésére, 

külön íven vezetik a körzetben lakó, és körzeten kívüli tanulókat.  

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Megkérdezi, mi az oka annak, hogy az iskolában két tanévnyitó, illetve tanévzáró van. 
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Heizer Zoltánné intézményvezető 

Elmondja, a tanévzárók rendje már hagyománynak számít, erre az aula korlátozott 

befogadóképessége miatt van szükség, illetve a technikai berendezéseik sem olyan 

teljesítményűek, hogy az udvaron tudjanak ünnepséget tartani. Hozzáteszi, az aszfaltozott 

pálya sem alkalmas a nagy melegben erre.   

 

Grőber Attila képviselő 

Szimpatikusnak találta az iskola beszámolójában azt, hogy szerepeltek benne az 

intézményvezető pályázatában megfogalmazott vállalások, és azok megvalósulásának 

eredményei. Gratulál a beszámolóhoz és javasolja a többi intézményvezetőnek, hogy 

hasonlóképpen számoljanak majd be a tervezett, és elért céljaikról.  

 

Heizer Zoltánné intézményvezető 

Megköszöni az elismerő szavakat. Elmondja, tíz hónappal ezelőtt kezdték meg a munkát, és 

büszke arra, hogy ez idő alatt ennyi feladatot meg tudtak valósítani.  

 

Venczel Csaba képviselő 

Megköszöni az intézményvezetőknek a beszámolókat. Az mindegyik beszámolóból kiderül, 

hogy fontosnak tartják partnerkapcsolatok építését. Hozzáteszi, fél év múlva valóban állami 

fenntartásba kerülnek az általános iskolák, ugyanakkor továbbra is pápai intézmények 

maradnak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Erkel Ferenc Ének-

zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Várkertfürdő minden kitűnő bizonyítvánnyal rendelkező 

diákot egész napos belépésre jogosító 10 alkalmas bérlettel ajándékozott meg. A tegnapi 

adatok szerint két pápai középiskola nem reagált a Várkertfürdő megkeresésére, amelyet 

szomorúnak tart. 

 

Máté István képviselő a testület üléséről 12,57 órakor kiment, jelen van 12 fő képviselő. 

 

 

9. Bakony Volán Zrt. beszámolója az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítással kapcsolatos 2011. évi közszolgáltatási tevékenységről 

Előadó: Heizer János, a Bakony Volán Zrt. vezérigazgatója 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Heizer János vezérigazgató és Szabó Gábor forgalmi 

igazgató. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag, a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 

1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. A Borsosgyőri és  a Tapolcafői 

Városrészi Önkormányzat az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Heizer János vezérigazgató 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, a Bakony Volán Zrt. 2012. május 30-án 

megtartott közgyűlésén elfogadták a 2011. évi tevékenységről szóló beszámolót, a pápai 

helyijárati közlekedésről szóló beszámolóval együtt. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi, hogy az utazóközönség reklamált-e a legutóbb összeállított menetrenddel 

kapcsolatban. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Megkérdezi, a kánikulában mit tesz az utazóközönség védelme érdekében a Bakony Volán 

Zrt., vannak-e az autóbuszokon légkondicionáló berendezések. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megjegyzi, sokszor nagyobb veszélyt jelent a légkondicionáló az emberek egészégére, a 

hőmérséklet-különbség miatt.  

 

Heizer János vezérigazgató 

Elmondja, legutóbb is az utazóközönség kéréseit figyelembe véve módosították a 

menetrendet, a városfejlesztési osztályvezetővel egyeztetve. Sokszor olyan elvárások 

lennének, amik egy taxival szemben lennének elvárhatók. Elmondja, sajnos csökkent a 

közösségi közlekedés forgalma, ezt a késői járatok esetében a vasútállomásnál és az Ipari Park 

esetében személyesen is tapasztalta. 

Hangsúlyozza, az autóbuszállomáson légkondicionált váróhelyiség van, azonban az emberek 

kilencven százaléka a fák alatti padokon várakozik. Megjegyzi, a társaság buszainak 35 %-a 

légkondicionált, a városban közlekedő kisebb buszok mindegyikében van klíma. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a sok jogos, valóban tolerálható, orvosolható kérés mellett több méltánytalan igény 

is felmerült az utazóközönség részéről, példaként említ egy igényt, miszerint azért kellene 

előbb indítani egy járatot, mert azzal ki lehet érni a 11 órakor kezdődő temetésekre. 

Hangsúlyozza, a helyijáratok a tömegesen előforduló igények kiszolgálására jöttek létre. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Érdeklődik, hogyan oldják meg az autóbuszvárók tisztántartását. 

 

Heizer János vezérigazgató 

Elmondja, nem a szolgáltató, hanem a közútkezelő feladata a buszvárók tisztántartása. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Érdeklődik, hogy a kék színű autóbuszok mennyire jelentenek veszélyt a környezetre, mivel 

rengeteg füstöt bocsátanak ki. Többször is tapasztalta, hogy a buszsofőrök megállón kívül is 

megállnak, ezzel akadályozzák a forgalmat, és balesetveszélyes helyzetet is teremthetnek, 

valamint az egyik Győri úti stop táblát többször is figyelmen kívül hagyják. További 

problémaként említi, hogy a Szent István úton gyakran úgy kanyarodnak az autóbuszok, hogy 
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az autósok nem tudják őket kikerülni. Hozzáteszi, amióta kevesebb a rendőri ellenőrzés, 

jelentősen megemelkedett ezen a szakaszon a gépkocsiforgalom. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Kéri, hogy az autóbuszok ne közvetlenül a Béke téri orvosi rendelő bejáratánál álljanak meg, 

ugyanis akadályozzák a közlekedést. 

 

Grőber Attila képviselő 

Egyetért Venczel Csaba képviselő által elmondottakkal, többször tapasztalta már az említett 

problémát. 

 

Heizer János vezérigazgató 

Elmondja, a kék buszokat a debreceni tömegközlekedés megszűnésekor vették át kedvező 

áron, a Bakony Volán Zrt.-nek ennél jóval rosszabb állapotú buszai voltak. Hozzáteszi, 

szeretnék ezeket a buszokat folyamatosan selejtezni, aminek pénzügyi vonzata van. A buszok 

forgalombiztonsági szempontból megfelelőek, azonban 15-16 évesek, és a motorok javítása 

rendkívül költséges lenne. 

Dr. Hermann István képviselő észrevételeivel kapcsolatban elmondja, a közlekedési 

szabályok megszegését fizetéscsökkentéssel szankcionálják. A buszok kanyarodásával 

kapcsolatban elmondja, sajnos ezeken az utakon a csuklós buszok nehezen közlekednek, ezért 

is okoznak néha fennakadást. A Béke téri orvosi rendelő elé valószínűleg azért állt be 

autóbusz, mert a többi hely foglalt volt. Hozzáteszi, jelezni fogja a sofőröknek, hogy legalább 

egy métert hagyjanak szabadon az orvosi rendelő előtt. A vasútállomás előtt található 

kisparkoló kifejezetten a buszoknak lett kialakítva, oda személygépkocsival behajtani nem 

lehet. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Elmondja, többször is tapasztalta, hogy az autóbuszvezetők mobiltelefont használnak vezetés 

közben, amivel nemcsak az utasok biztonságát, hanem a jármű biztonságát is veszélyeztetik. 

Kéri, hogy hívják fel az autóbuszvezetők figyelmét a szabályok betartására.  

 

Heizer János vezérigazgató 

Elmondja, a vezetés közbeni telefonhasználatot – amennyiben észlelik – szintén büntetik. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Fontosnak tartja elmondani, hogy a Bakony Volán Zrt. olyan közösségi szolgáltatást lát el, 

amely nem működne önkormányzati támogatás nélkül. Korábban fedezni tudta a társaság a 

saját bevételeiből a kiadásokat, jelenleg 47 MFt támogatást – részben állami támogatásból 

pályázva - adnak a Zrt.-nek. Bízik abban, hogy a tavalyi évhez hasonlóan szintén nyernek 

legalább 10 MFt-ot. Pápán a támogatás összegét valóban átadják a társaság számára, aki úgy 

gazdálkodik, hogy nem halmoz fel hiányt, az önkormányzatnak pedig nem keletkezik 

tartozása a társasággal szemben. Hangsúlyozza, ez nem minden település esetében van így, 

sokan úgy tudják finanszírozni a működési kiadásaikat, hogy bizonyos kötelezettségeinek 

nem tesznek eleget, és ezek között gyakran szerepel a Volán számára nyújtandó támogatás 

elhagyása. Az önkormányzat egyelőre nem tud ennél több támogatást nyújtani, egy 

fenntartható struktúrát kell a társasággal kialakítaniuk, amely különbözik a korábbi 

évtizedekben megszokottól, mivel átalakultak az utazási szokások.  

Az önkormányzat elvárja, hogy a társaság a menetrendet folyamatosan az igényekhez alakítsa. 

Manapság valóban sokkal kevesebben utaznak busszal, azonban a kutatások szerint a 

tömegközlekedés igénybevétele az országban olyan mértékű, ami a fejlettebb nyugat-európai 

országok számára csak egy vágyott cél. Az egyéni gépjárművel való közlekedés Pápán 
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csökken, hiszen egyre kevésbé lehet ilyen keresztmetszetű infrastruktúrában, ennyi autóval 

közlekedni. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi Bakony Volán Zrt. 

beszámolóját az autóbusszal végzett menetrend szerinti 

helyi személyszállítással kapcsolatos 2011. évi 

közszolgáltatási tevékenységről. 

 

 

11. Vegyes ügyek 

 

a) Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 

közszolgáltatás ellátásra vonatkozóan pályázat kiírása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozta: 

 

82/2012. (VI.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi, 

autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 

közszolgáltatás ellátásra vonatkozóan nyilvános pályázatot ír ki. 

Utasítja a polgármestert a pályázat lebonyolításával kapcsolatos 

feladatok elvégzésére és a pályázat nyertesével megkötendő 

közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: pályázat kiírására: azonnal  

    szerződéskötésre: 2012. december 31. 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Molnár István osztályvezető 

 

 

1. I. Tájékoztató a Lombard Pápa Termál FC tevékenységéről 

Előadó:Szemán György klubigazgató 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szemán György klubigazgató. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Erőss Bulcsú képviselő 

Megkérdezi, hogy a 2009-es szerződéskötéskor ezeket az eredményeket várták-e a csapattól. 

 

Szemán György klubigazgató 

A szerződésben is megfogalmazták a csapattal szembeni elvárásokat, ami alapján az elérendő 

helyezés - a csapat erőssége, a költségvetés nagysága és a futballban elfoglalt hely alapján - 

minden évben a 7-10. hely között mozog. Az idei év tavaszán a 9. helyen végzett a csapat. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Lombard Pápa 

Termál FC tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

 

 

Szirbek Rita képviselő interpellációja a pápai kórház jövőjéről 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Véleménye szerint egy interpelláció keretében feltett tíz kérdés meghaladja egy interpelláció 

kereteit, ennyi kérdés egy önálló napirendi pont keretében történő tárgyalás lehetőségét is 

felvetheti. Szerinte interpelláció keretében egy lényeges területtel kapcsolatban két-három 

kérdést szoktak feltenni. 

Az interpellációban feltett kérdésekre – amelyet írásban megkaptak a képviselők – a 

következő válaszokat adja: 

1. Az önkormányzat és a kórház 2012. május 29-én jelentős, jogszabály alapján meghatározott 

dokumentumokat - minden, a kórház működésével kapcsolatos testületi határozatot, rendeletet 

- átadott a GYEMSZI képviselőinek, amelyet a GYEMSZI által megadott iránymutatásoknak 

és az egyeztetéseknek megfelelően CD-n gyűjtöttek össze a települési önkormányzatok 

egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes egészségügyi tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról szóló 92/2012. (IV.27.) Korm. rendelet 1. mellékletét 

képező átadás-átvételi és birtokbaadási jegyzőkönyv alapján. Elmondja, az államháztartás 

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló Korm. 

rendelet előírja, hogy ha az államháztartás szervezetének az irányító szerve az év közben 

megváltozik, akkor az átszervezés napjával éves tartalmú elemi költségvetési beszámolót is el 

kell készíteni. A kórház esetében a 2012.01.01.- 2012.04.30. közötti időszakra van 

beszámolási kötelezettségük, amelyet 60 napon belül kell teljesíteni, hozzáteszi, néhány 

napon belül az elemi költségvetést szintén megküldik a GYEMSZI-nek. 

2. Valóban vannak változások, azonban a bizonytalanságot nem fogják növelni. A kórházat 

fogják arra felkérni, hogy megfelelő időpontban adott tájékoztatójában adjon választ a 

felmerülő kérdésekre. 

10. A Képviselőtestület szabadon dönthet arról, hogy milyen napirendi pontokat vesz fel az 

éves munkatervébe. Úgy gondolja, hogy a kórház tájékoztatóját napirendre tűzhetik, illetve 

amennyiben pápai lakosok sokaságát érintő kérdés merül fel, kezdeményezni fogják azt. 

3. 2012. május 1-jétől változott az intézmény fenntartója, ami a kórház működését nem 

befolyásolta. Az intézmény a GYEMSZI felé az átadáskor jelezte az azonnali, vagy a 

közeljövőben szükséges eszközök beszerzését, elemzésekkel együtt. Hozzáteszi, indirekt 
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módon a kórházzal kapcsolatos előterjesztések szintén tartalmaztak ilyeneket, hiszen a kórház 

fejlesztéseiről folyamatosan tárgyalt a testület. Az intézményekben a korábbiakhoz hasonlóan 

osztályos havi keretgazdálkodás folyik, amelyet nem lehet túllépni, kivéve sürgős szükség 

esetét.  

4. A város valóban sok áldozatot vállalt a kórház fejlesztésével kapcsolatban, azonban 

hozzáteszi, a legnagyobb források állami forrásokból érkeztek, például 2002-ben átadott 

címzett támogatásból valósult meg az új kórházi szárny építése, ahol a város 50 MFt-ot, az 

állam 1 milliárd 300 millió Ft-ot vállalt. A törvény alapján 2012.május 1-jétől a települési 

önkormányzat által fenntartott intézmény központi költségvetési intézménnyé vált. Ezzel 

összhangban az állam átvállalja a települési önkormányzat 2012. május 1-jei 

adósságállományából  az átvállalás időpontjában fennálló azon adósságát és annak járulékait, 

amelyek kifejezetten és nevesítetten az átvett vagyonhoz kapcsolódóan keletkeztek. Az 

átvállalás előkészítése érdekében a GYEMSZI felmérte a települési önkormányzat 

adósságállományát az előzőeknek megfelelően, amelynek határideje 2012. június 13. volt. 

Elmondja, azokat a hiteleket, amelyeket fejlesztési célra önrészként vett fel az önkormányzat, 

azt az állam átvállalja. Mivel az adósságállomány egy része kötvénykibocsátásból ered, és 

függ a svájci frank árfolyamától, e tartozásként megjelölt összeg változhat. Az intézmény a 

jelentésben szerepeltetett, az átadás-átvétel időpontjában fennálló szállítói állományt. 

Hozzáteszi, a korábbi években több alkalommal is volt konszolidáció, nyilván azok 

csökkentették a működési hitelnek, illetve a tartozásnak a mértékét. 

5. Elmondja, a kártalanítás jogszerűen okozott károk megtérítését jelenti, az átadás-átvétel 

nem okozott kárt, tehát kártérítésként, kártalanításként nem értékelhető ez a folyamat. A 

kórház és az azzal kapcsolatos valamennyi vagyon és vagyoni értékű jog, kivéve az 

önkormányzat tulajdonában lévő szellemi tulajdonjogokat, továbbá az intézményekkel 

kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség, valamint az intézmény által az átvett feladat 

ellátásához bármilyen jogcímen használt önkormányzati tulajdonban lévő vagyon a törvény 

erejénél fogva 2012. május 1-jével a magyar államra szállt át, kártalanítás nélkül. Az átadott 

ingatlan könyv szerinti bruttó értéke 2012. április 30-i állapot szerint 900 000 000 Ft volt. 

Megjegyzi, ez a forgalomképtelen vagyoni körbe sorolt vagyon volt. 

6. Nincsen garancia a jelenlegi főigazgató tovább foglalkoztatására, a pályázati eljárás nyílt, 

ezért nem lehet azt garantálni, hogy dr. Vörös Ibolya főigazgató megnyeri a pályázatot, 

hozzáteszi, még azt sem tudja, hogy indulni fog-e a pályázaton. 

7. A GYEMSZI és a kórház nyilatkozata lenne azzal kapcsolatban irányadó, hogy a jövőben 

mit szeretnének tenni a munkavállalókkal kapcsolatban. Az önkormányzatnak már nincsen e 

tekintetben hatásköre. A törvény szerint a tulajdonjog és fenntartói jog átszállása nem érinti az 

egészségügyi intézmény által alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyát, illetve 

munkaviszonyát, az változatlan tartalommal megmarad. A kórházban a feladataikat 

közreműködőként ellátók szerződései az átadás-átvétel dokumentációját képezték, a kijelölt 

szerv ezeket 2012. december 31-ig felmondhatja. A feladat ellátásához, a betegellátás 

biztonságos szervezéséhez a jövőben is szükséges közreműködők foglalkoztatása. 

8. A törvény 18. § (1) bekezdése alapján a biztosítottat az e törvény szerint járó egészségügyi 

szakellátásra a finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa, vagy az e törvény 

végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatot ellátó orvos utalhatja be, a 

törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint. A törvénymódosítás 

szerint nem szűkül az intézményválasztás lehetősége, a biztosított ellátását nem tagadhatja 

meg a beutalóhoz kötött szakellátások esetében a beutaló szerinti egészségügyi szolgáltató, a 

beutalóhoz nem kötött szakellátások esetében a biztosított tekintetében területi ellátási 

kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltató. A területi ellátási kötelezettséggel nem 

rendelkező egészségügyi szolgáltató az ellátást – sürgős szükség gyanúja kivételével – 

megtagadhatja, ha a területi ellátási kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását a 

területen kívüli betegek fogadása veszélyeztetné. 
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9. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló Korm. rendelet alapján a 

települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és 

egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló Korm. rendelet 2. § h) 

pontja szerinti országos várólista nyilvántartás létrehozása érdekében az egészségügyi 

szolgáltatók 2012. június 10-ig megküldik az országos várólista nyilvántartást vezető szerv 

részére az adott ellátás tekintetében intézményi várólistán szereplő betegek adatait. 

Amennyiben a beérkezett adatok alapján az országos várólista nyilvántartást vezető szerv 

megállapítja, hogy ugyanaz a beteg ugyanazon ellátás tekintetében egyidejűleg – valamilyen 

oknál fogva – több intézményi várólistán is szerepel, 2012. június 15-ig felhívja a legkésőbbi 

bejelentkezés szerinti intézményi várólista vezetéséért felelős személyt arra, hogy öt napon 

belül tájékoztassa az érintett beteget az intézményi várólisták közötti választás lehetőségéről, 

és a határidőn belüli választás elmulasztásának következményeiről. Amennyiben a beteg a 

tájékoztatástól számított tíz napon belül nem választ intézményi várólistát, a legkésőbbi 

bejelentkezési időpontot és várólistát kell figyelembe venni. A várólista vezetése a jogszabály 

által meghatározott beavatkozások esetében eddig is kötelező volt, és jelentenie kellett a 

kórháznak az Országos Egészségbiztosító Pénztár felé. Annyi a változás, hogy az országos 

várólista összefuttatásával több helyen, többszörösen várólistára kerülő betegek kiszűrhetőek 

lesznek. 

 

Megkérdezi Szirbek Rita képviselőt, elfogadja-e az interpellációra adott válaszokat. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Megköszöni a válaszokat, bár így egyszerre a sok információt elég nehezen tudta követni. 

Az 5. pontra adott válasszal kapcsolatban felmerül benne a kérdés, hogy mire vélhető Kósa 

Lajosnak, a Fidesz alelnökének a zárószavazás előtti módosító indítványa, amely szerint egy 

összegű kártérítés illeti meg azokat a fekvőbeteg-intézményeket, ahol öt éven belül ellenérték 

fejében szereztek gazdasági társasági részesedést az átadott intézményben. Az igaz, hogy a 

pápai kórház nem tartozik ebbe a körbe, ennek ellenére úgy gondolja, annak az 

ingatlanvagyonnak az átadása, amit a kórház épülete képvisel, egyfajta kártalanítást kellene 

maga után vonnia.  

A területi ellátási kötelezettségekkel és a kapacitáselosztásokkal kapcsolatban elmondja, 

annyira hirtelen az egészségügyi rendszer átalakítása, egyes intézmények bezárása, 

intézményekben osztályok megszüntetése, ami magával vonhatja a kapacitások elosztásának 

megváltoztatását, valamint változásokat hozhat a területi ellátási kötelezettség tekintetében is. 

Hozzáteszi, egy hónapja nincsen hétvégén a városban fogorvosi ügyelet, a betegeknek 

Veszprémbe kell átmenni panasz esetén. A rendszer akkora bizonytalanságokat rejt magában, 

hogy a GYEMSZI átveszi az államosított kórházakat, de a feladataik csak január 1-jétől 

változnak hivatalos módon, és az új finanszírozási szerződés aláírásáig nem az elvégzett 

feladatok ellenértékét utalja a biztosító, hanem a tavalyi teljesítménynek az 1/12 részét. 

Kimutatták, hogy ezzel az OEP 8-10 milliárd Ft-ot is megtakaríthat ez év végéig, tehát 

valószínűleg finanszírozási problémák is felmerülhetnek a rendszer bizonytalansága miatt. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester elmondása szerint a GYEMSZI-nek kell arról nyilatkoznia, 

hogy kívánnak-e foglalkoztatni külön szerződés alapján aneszteziológusokat. Szerinte ez 

újabb bizonytalanságot rejt magában, főleg most, hogy köztudottan az egynapos sebészet 

irányába kívánnak elmozdulni. 

Véleménye szerint az egész államosítás rendkívül nagy buktatókat tartalmaz, és úgy gondolja, 

a legsúlyosabb válasz a kártalanítással kapcsolatban hangzott el. Összességében nem tudja 

elfogadni az interpellációjára adott válaszokat. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A jogszabályok szerint nem lehet vitát nyitni az interpelláció kapcsán, ezért nem válaszol 

Szirbek Rita képviselő által elmondottakra. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester bejelenti, hogy nem vesz részt a szavazásban. 

 

Megkérdezi a testületet, elfogadja-e az interpellációra adott választ. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Szirbek Rita 

képviselő interpellációjára adott választ. 

 

 

Jelentés a képviselőtestület ülésein hozott lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtásáról 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

83/2012. (VI.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 214/2011. 

(XII.22.) határozat, a 10/2012. (I.26.) határozat, a 43, 44, 50, 

51/2012. (III.29.) határozatok, a 62/2012. (IV.19.) határozat, 

valamint a 74/2012. (V.17.) határozat végrehajtására adott 

jelentéseket elfogadja. 

 

 

2. Vegyes ügyek 

 

b) Hozzájárulás a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet Komfortos otthon – a 

pápai Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése az élhetőbb lakhelyért 

címmel pályázatának benyújtásához 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Az előterjesztést az Egészségügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, a 

nyilatkozat szövege a pályázat mellékletét képezi, azt a pályázatkezelő adta ki. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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84/2012. (VI.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet a TIOP 3.4.2-

11/1 Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású 

bentlakásos intézmények korszerűsítése felhívásra 

KOMFORTOS OTTHON – A PÁPAI CSALÁDOK 

ÁTMENETI OTTHONÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE AZ 

ÉLHETŐBB LAKHELYÉRT címmel pályázatot nyújtson be.  

   

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az 

előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

c) Pápai Platán Nonprofit Kft. által Turisztikai attrakciók és szolgáltatások 

fejlesztése c. kiírásra pályázat benyújtása (Zsinagóga) 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül elfogadásra javasolja.  

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Véleménye szerint a városban vannak más olyan turisztikai attrakciók is, amelyeknek 

prioritást kellene élvezniük egy pályázat kapcsán. Példaként említi a Barát utcai Ferences 

templomot és kolostort, amit 91 éve nem újítottak fel, valamint a Nagytemplomot, amelyet a 

219 éve történt felszentelése óta egyedül a 80-as években újítottak fel. Jelenleg a templom 

tetőszerkezetét az egyházmegye pénzéből újítja fel a plébánia. Hangsúlyozza, kellő 

empátiával viseltetik mind a vallási, mind a nemzeti kisebbségek iránt, azonban az általa 

elmondottak miatt nem tudja támogatni az előterjesztést. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Elfogadja a képviselő döntését, azonban megjegyzi, hogy a Ferences templom és a 

Nagytemplom nem képezi az önkormányzat tulajdonát, az épületeken tulajdonjoga és 

használati joga sincsen. A Ferences kolostor állami vagyoni körből ki nem adható, állami 

tulajdonban maradó vagyontárgy, így arra az önkormányzat nem tud pályázatot benyújtani. 

Mindennek ellenére a testület korábbi döntéseinek megfelelően várják a pályázati 

lehetőségeket, ami segítséget nyújthat az említett ingatlanok felújításában. Hangsúlyozza, a 

Zsinagóga épülete a város tulajdonát képezi.  

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, a pályázattal elnyerhető támogatás mértéke a projekt 100 %-a, és a megvalósulást 

követően ezzel a város vagyona fog gyarapodni. Úgy gondolja, szimbolikus jelentősége van 

annak, ha egy testület olyan döntést hoz, amellyel a város vagyona egyértelműen növekszik. 

Korábban, pontosan önrész hiánya miatt már vissza kellett lépnie az önkormányzatnak egy 

pályázatból. Nem lehet tudni, lesz-e újra ilyen kedvező lehetőség, hiszen ekkora mértékű 

projektnél a 10 %-os önrész is komoly terhet róna az önkormányzatra. Minderre tekintettel 

támogatni fogja az előterjesztést. 
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Pingiczer Sándor képviselő 

Már korábban is megfogalmazódott az a cél, hogy a Zsinagógából egy kulturális központot 

alakítsanak ki. A rendszerváltás idején civil szervezetek társadalmi munka keretében újították 

fel az épületet, aminek köszönhetően alkalmas lett a helyiség például koncertek tartására. A 

pályázat elnyerésével egy lépéssel közelebb kerülnek ahhoz, hogy rendezettebb körülmények 

között tartsanak meg rendezvényeket. 

 

A testület üléséről Császár Endre képviselő 13,50 órakor elment, jelen van 12 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

85/2012. (VI.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a Pápai Platán Nonprofit Kft. a KDOP-2.1.1/B-12 

pályázaton részt vegyen. 

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos 

jognyilatkozatok megtételére.  

 

Eredményes pályázat esetén Pápa Város Önkormányzata 

vállalja, hogy a Pápai Platán Nonprofit Kft. biztosítja a 

pályázatban foglalt fenntartási kötelezettség feltételeit.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester  

          Rádi Róbert kabinetvezető  

Mészárosné Varga Veronika Pápai Platán Nonprofit 

Kft. ügyvezető igazgató 

 

 

d) Jókai Mór Városi Könyvtár TÁMOP-3.2.12-12/1 pályázaton konzorciumi 

tagként történő részvételéhez hozzájárulás 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja.  

 

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

 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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86/2012. (VI.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a Jókai Mór Városi Könyvtár a TÁMOP-3.2.12-

12/1 pályázaton konzorciumi tagként részt vegyen. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Jókai Mór Városi Könyvtár 

intézményvezetőjét a pályázat benyújtásához szükséges 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester  

     Rádi Róbert kabinetvezető  

     Dr. Hermann István könyvtárigazgató 

 

 

 

e) Egyetértés a Vidám Aprófalva Közhasznú Alapítvány által NAPPALI 

GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK BŐVÍTÉSE PÁPÁN címmel 

történő pályázat benyújtásával 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Az előterjesztést az Egészségügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, az előterjesztésben szereplő családi napközi Veszprém megyében összesen 15 

helyen, 112 fővel működik, és Pápadereskén szintén van egy ilyen napközi. Megjegyzi, mivel 

a városban a bölcsődék teljes létszámmal működnek, támogathatónak tartja a 

kezdeményezést. A Sün Balázs elnevezésű családi napközi hét fős csoportokban működik, 

amiért havi 30 000 Ft-ot kell fizetniük a szülőknek, valamint az étkezés díját. Véleménye 

szerint ez jóval magasabb az önkormányzati bölcsődékben fizetendő díjaknál. Érdeklődik, 

hogy ezt az ellátást azok veszik-e igénybe, akik kiesnek az önkormányzati ellátásból, valamint 

van-e kereslet az ellátásra a magas térítési díj ellenére is. A családi napközi Alapszabályából 

kiderül, hogy 20 hónapos kortól 14 éves korig vesznek fel gyermeket, szakképzett 

gondozókkal. Nehezen tudja elképzelni, hogy ilyen nagy korkülönbséggel egy csoportban 

lehetne nevelni a gyermekeket, és mindegyik korosztálynak tudnak megfelelő, közös 

programokat szervezni. Érdeklődik, hogyan vélekednek erről a pályázatot benyújtók. 

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

Elmondja, a Sün Balázs családi napközinek a működési engedélyét Pápa város jegyzője adta 

ki. Hozzáteszi, személyes tapasztalatból ismeri a napközi személyi és tárgyi feltételeit. A 

napköziben ellátandó gyerekek számát és életkorát is jogszabály határozza meg, és 

amennyiben az intézmény biztosítja a gyermekek ellátásának személyi és tárgyi feltételeit, 

megkapják a működési engedélyt. Ezt a fajta szolgáltatást is évente ellenőrzik, mint egyéb, az 

önkormányzat által biztosított szociális, vagy gyermekjóléti szolgáltatást. Hozzáteszi, 

bármilyen probléma merülne fel az ellátással kapcsolatban, akkor az ellenőrző hatósághoz 

kell fordulni. Az előterjesztésben szereplő családi napközi egy családi ház földszintjén 

található, tágas, szép környezetben, és a pályázó szándéka az, hogy az ingatlan emeletén újabb 

napközit alakítson ki. A pályázat feltétele, hogy 10 km-es körzetben ne legyen másik családi 

napközi. Az intézmény székhelyének megvannak az ellátási területei, amely lehet akár 

országos is. Az önkormányzat által fenntartott bölcsődék teljes kihasználtsággal működnek, 
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amelynek az ellátási területe Pápa, a Sün Balázs családi napközibe nemcsak pápai 

gyermekeket vehetnek fel. Úgy gondolja, hogy aki meg tudja fizetni, az nyugodtan válassza 

ezt a lehetőséget gyermekének, nem jelent konkurenciát a pápai bölcsődéknek. Kiemeli, hogy 

a pápai bölcsődékben nem kell térítési díjat fizetni. Elmondja, a napközibe való látogatásakor 

azt tapasztalta, hogy főként külföldi gyerekek vették igénybe a szolgáltatást, ami azért is jó, 

mert nem töltik be a pápai gyerekek helyét az önkormányzati fenntartású intézményekben.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Elmondja, valóban volt némi mozgás a Fenyveserdő Bölcsőde és a Sün Balázs napközi 

között, kiváltképpen a norvég gyermekek szülei érezték úgy, hogy jobb helyen vannak a 

gyermekeik az önköltséges napköziben, aztán később mégis többen a Fenyveserdő Bölcsődét 

választották. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

87/2012. (VI.21.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért 

azzal, hogy a Vidám Aprófalva Közhasznú Alapítvány a 

TÁMOP-2.4.5-12/1 alternatív nappali gyermekellátási 

szolgáltatások létrehozásának támogatása felhívásra NAPPALI 

GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK BŐVÍTÉSE 

PÁPÁN címmel pályázatot nyújtson be.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az 

előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bek. b.) pontja alapján 

indítványozza, hogy a 97/II., a 105. és a 106. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja 

meg a testület. 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt. 

 

A Képviselőtestület 14,00 órakor zárt ülésen, majd 14,15 órakor nyílt ülésen folytatja 

munkáját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 14, 20 órakor bezárja. 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester jegyző 


