
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 124/2012. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. június 26-i ülésén, a 

Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

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

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

Szirbek Rita, Pingiczer Sándor képviselők, 12 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, 

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. 

A testület ülésére később érkezett: Máté István képviselő. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 8,00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a 

Képviselőtestület ülése határozatképes, 12 fő képviselő jelen van.  

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról azzal a kiegészítéssel, 

hogy a 112. és 113. sorszámú előterjesztéseket a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület. 

 

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

határozatot hozta: 

92/2012. (VI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. június 

26-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. I/1. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

I/2. Pápa 2027 kötvénnyel kapcsolatos döntés 
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II.  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. 

(III.1) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

2. Vegyes ügyek 

 
 
A testület ülésére Máté István képviselő megérkezett, jelen van 13 fő képviselő. 

 
 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

indítványozza, hogy a 107/I/2., a 110. és a 111. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen 

tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt. 

 

 

A Képviselőtestület 8,02 órakor zárt ülésen, majd 8,05 órakor nyílt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

1. I/1. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az önkormányzat intézményeivel az egyeztetés megtörtént, az intézményvezetők az 

előirányzat módosítási javaslatot elfogadják. A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezettel 

együtt szavazott az előterjesztésről, amelyet 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 

tartózkodás mellett elfogadásra javasol. A Gazdasági Bizottság az előterjesztést 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, a Humánerőforrás, valamint az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 

tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést. 

 

 

 

 

 

 



 3 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi 

költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 

tartózkodás mellett,   a Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodás mellett, a Humánerőforrás és az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra 

javasolja.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

18/2012. (VI.26.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1) 

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 

 

 

2. Vegyes ügyek 

 

 

a)  „Helyőrségi Klub” megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonba 

történő térítésmentes átvétele 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban.  

 

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

határozatot hozta: 

97/2012. (VI.26.) határozat 
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Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Magyar Állam tulajdonában lévő és a Honvédelmi Minisztérium 

vagyonkezelésébe tartozó pápai 3906/23/A/13. hrsz-ú 

„helyőrségi klub” megnevezésű ingatlan önkormányzati 

tulajdonba történő térítésmentes átvételével,  azzal, hogy az 

ingatlanban jelenleg működő civil és katonai szervezetek részére 

a szolgáltatások igénybe vételét a városban működő egyéb civil 

szervezetek részéről történő szolgáltatás igénybe vétellel azonos 

feltételekkel biztosítja. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a térítésmentes átadás-

átvétellel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket és 

jognyilatkozatokat tegye meg.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

átmeneti időszakra vonatkozó bérleti szerződés megkötésével 

kapcsolatban folytasson tárgyalásokat, és a bérleti szerződést 

megkösse.   

  

Határidő: tárgyalásra: azonnal  

     megállapodásra: folyamatos  

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

b) Alapító okiratok módosítása (Pápa Város Önkormányzatának Egyesített 

Szociális Intézménye, Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat) 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Heizer Zoltánné és Szalainé Tihanyi Andrea 

intézményvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság, valamint az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban.  

 

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

határozatot hozta: 

 

98/2012. (VI.26.) határozat 

I. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 

alapító okiratának módosítását, valamint annak egységes 

szerkezetét az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerint 

jóváhagyja. 
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2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Erkel 

Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítását, 

valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 3. és 4. 

számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a közzétételt követő napon lép 

hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az alapító 

okiratok aláírására. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

     Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

 

II. 

A Képviselőtestület utasítja az érintett intézmények vezetőit, 

hogy a módosított alapító okirat alapján a Szervezeti és 

Működési Szabályzatok szükséges módosításait végezzék el, és 

az egységes szerkezetű Szabályzatot terjesszék Pápa Város 

Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 

elé jóváhagyásra.  

 

Határidő: benyújtásra: 2012. 07.31. 

     jóváhagyásra: benyújtást követő soron következő ülés 

Felelős:   Intézményvezetők 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és   

Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

 

 

c) Helyi közösségi közlekedés működtetéséhez 2011. évben vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatás biztosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az eddig egy összegben szereplő támogatási összeg megbontásáról van szó az 

előterjesztésben. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban.  

 

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

határozatot hozta: 
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99/2012. (VI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 74/2012. 

(V.17.) határozat második bekezdését az alábbiak szerint 

módosítja: 

„A helyi közösségi közlekedés működtetéséhez (folyamatos 

üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) 2011. 

évben nettó 36 508 EFt saját forrásból származó vissza nem 

térítendő önkormányzati támogatással hozzájárult, amelyet az 

önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Polgármesteri 

Hivatal 6. cím 17. előirányzatcsoport tételén biztosított.” 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a képviselőtestületi határozatnak 

megfelelően a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

     Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

d) Nyilatkozat a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap támogatásában 

megvalósuló pályázatok ÁFA emelésből adódó költségnövekmény 

kompenzációjával kapcsolatban 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban.  

 

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

határozatot hozta: 

 

100/2012. (VI.26.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzatának (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12., 

bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11748045-15429410-

10270008; adószám: 15734178-1-19) mint 

Kedvezményezett nevében, a KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-

0002-es kódszámú, „Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – 

a pápai Eszterházy-kastély komplex, környezetbarát 

üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát 

szolgáltatásokkal történő fejlesztése” című pályázattal 

kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Pápa Város Önkormányzata a 4/2011 (I.28.) 

Kormányrendelet– amely lehetővé teszi, hogy a Strukturális 

Alapok és a Kohéziós Alap támogatásában megvalósuló 

projektek ÁFA-emelésből adódó költségnövekményét a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a projektgazdák számára 
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kompenzálja – alapján az ÁFA növekmény 

kompenzációjához szükséges 4 574 311 Ft önrészt 

költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő: a hiánypótlási értesítőben meghatározottak 

szerint 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, Pápa 

Város Önkormányzatának (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12., 

bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11748045-15429410-

10160002; adószám: 15734178-1-19) mint 

Kedvezményezett nevében, a KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001-

es kódszámú, „Pápa városközpont funkcióbővítő 

rehabilitációja” című pályázattal kapcsolatban az alábbi 

nyilatkozatot teszem: 

Pápa Város Önkormányzata a 4/2011 (I.28.) 

Kormányrendelet– amely lehetővé teszi, hogy a Strukturális 

Alapok és a Kohéziós Alap támogatásában megvalósuló 

projektek ÁFA-emelésből adódó költségnövekményét a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a projektgazdák számára 

kompenzálja – alapján az ÁFA növekmény 

kompenzációjához szükséges 4 389 215 Ft önrészt 

költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, Pápa 

Város Önkormányzatának (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12., 

bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11748045-15429410-

10260009; adószám: 15734178-1-19) mint 

Kedvezményezett nevében, a KDOP-4.1.1/E-10-2010-

0014-es kódszámú, „Pápa, Somlai u. – Munkás u. közötti 

városrész csapadékvíz elvezetése” című pályázattal 

kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Pápa Város Önkormányzata a 4/2011 (I.28.) 

Kormányrendelet– amely lehetővé teszi, hogy a Strukturális 

alapok és a Kohéziós Alap támogatásában megvalósuló 

projektek ÁFA-emelésből adódó költségnövekményét a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a projektgazdák számára 

kompenzálja – alapján az ÁFA növekmény 

kompenzációjához szükséges 282 139 Ft önrészt 

költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testület soron következő ülése várhatóan a nyár eltelte 

után lesz, addig is mindenkinek jó pihenést kíván. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 8, 15 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester jegyző 


