
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 154/2012. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 11-i ülésén, 

Régi Városháza épületének nagytermében. 

 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, dr. Vörös Ibolya, Zsegraics Gyula, Máté István, Császár 

Endre, Bocskay László, dr. Hermann István, Erőss Bulcsú, Grőber Attila, 

Pingiczer Sándor képviselők, 12 fő. 

  

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

   

Dr. Nagy Krisztina aljegyző, 

Rádi Róbert kabinetvezető, 

  Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

 a Napló c. újság munkatársa, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,  

 Nagy Balázs köztisztviselő. 

 

Távolmaradását bejelentette: Szirbek Rita és Venczel Csaba képviselők. 

 

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. 

 

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

határozatot hozta: 

117/2012. (X.11.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. 

október 11-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez csatlakozás 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Rádi Róbert kabinetvezető 

 

2. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak 

támogatás biztosítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

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

 

  

1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez csatlakozás 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja.  

Elmondja, az önkormányzatoknak az ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozási szándékot 

2012. október 15-ig kell jelezniük. A Humánerőforrás Bizottság az ülésén az utazási és 

lakhatási támogatásokról is döntött, valamennyi beérkezett pályázatot támogatásban 

részesítette. Megkérdezi dr. Hermann István képviselőtől, mennyi támogatási kérelem 

érkezett. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, körülbelül 21-22 kérelem érkezett. 

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Elmondja, 3 lakhatási, illetve 14 utazási pályázat támogatásáról döntöttek a bizottság ülésén. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Hozzáteszi, a Bursa Hungarica pályázat benyújtásával kapcsolatos eljárásrend megváltozott, 

nagyobb lesz a pályázatot benyújtók felelőssége. 

 

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 a következő 

határozatot hozta: 

 

118/2012. (X.11.) határozat 

Pápa Város Önkormányzata az 51/2007. (III.26.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapján csatlakozik a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi 

fordulójához. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

Ösztöndíjrendszer működtetésével kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2012. október 15., illetve folyamatos 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

      Rádi Róbert kabinetvezető 
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2. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak támogatás biztosítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Csillag István tű. alezredes, a Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Kirendeltségének vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Csillag István tű. alezredes 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, az előterjesztésben szereplő 250.000,- Ft-os 

támogatásból, illetve a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai 

Kirendeltségének ellátási területébe tartozó települések támogatásaiból hőkamerát szeretnének 

vásárolni. Ennek köszönhetően minden fecskendőn lenne hőkamera, ami a települések 

polgárainak biztonságát szolgálná. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a polgármesteri keretből is adhatott volna támogatást, azonban úgy gondolta, a 

támogatásról döntsön a Képviselőtestület. Elmondja, annak ellenére, hogy a tűzoltóság állami 

fenntartásba került, a Képviselőtestület e támogatás nyújtásával is kifejezheti azt, hogy az 

intézményt továbbra is pápainak és magáénak tekinti. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozta: 

 

119/2012. (X.11.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Veszprém 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2012. évi katasztrófavédelmi 

feladatainak ellátásához a 2012. évi költségvetése terhére 

250.000,- Ft összeget biztosít. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a pénzeszköz átadására 

vonatkozó megállapodást kössön. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Rádi Róbert kabinetvezető 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési 

csoportvezető 
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3. Vegyes ügyek 

 

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Grőber Attila képviselő 

A 217/2011. (XII.22.) határozatra adott jelentéssel kapcsolatban megkérdezi, mi az oka 

annak, hogy egy decemberi határozatra adott jelentés - amelynek határideje július 1-je – most 

kerül a testület elé. Érdeklődik, hogy technikai okok akadályozták –e az átadást. Hozzáteszi, 

ritkán szokott olyan határozatról tárgyalni a testület, amelyről majdnem egy évvel korábban 

döntött. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

A kérdésre válaszolva elmondja, az épület átadására a tanévkezdéshez kötődően került sor, 

ezért most jelentettek erre a határozatra. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

120/2012. (X.11.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 217/2011. 

(XII.22.), a 85/2012. (VI.21.), valamint a 109, 112, 114/2012. 

(IX.27.) határozatok végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 8,10 órakor bezárja.  

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testület következő ülése várhatóan 2012. október 25-én 

lesz. 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester jegyző 


