
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

 

Szám: 1/1- 160/2012. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 25-i ülésén, a 

Régi Városháza épületének nagytermében. 

 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, Zsegraics Gyula, Máté István, Császár Endre, Bocskay 

László, Venczel Csaba, dr. Hermann 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, 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető, 

intézményvezetők a jelenléti ív szerint, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

 a Napló c. újság munkatársa, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,  

 Nagy Balázs köztisztviselő. 

 

A testület ülésére később érkezett: dr. Vörös Ibolya képviselő. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Képviselőtestület ülése határozatképes, 13 fő képviselő jelen van. Dr. Vörös Ibolya képviselő 

jelezte, hogy az ülésre később érkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról.  

 

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

határozatot hozta: 
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121/2012. (X.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. 

október 25-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

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 

 

2. Pápai Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos 

megállapodásról szóló döntés 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3. Személyi ügy 

Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium vezetői 

állására kiírt pályázat elbírálása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a köztisztviselőket 

megillető juttatásokról és támogatásokról  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa város 

egészségügyi alapellátási körzeteiről  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita szociális és egészségügyi 

osztályvezető 

 

6. Beszámoló a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium tevékenységéről  

Előadó: Karnerné Pethő Katalin intézményvezető-helyettes 

 

7. Vegyes ügyek 

 

 
Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Bejelenti, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bek. a.) pontja 

alapján a 135. sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a testület. 

 

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

indítványozza, hogy a 146., a 147. és a 148. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja 

meg a testület. 
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A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt. 

 

A Képviselőtestület 8,05 órakor zárt ülésen, majd 8,30 órakor nyílt ülésen folytatja munkáját. 

A testület ülésére megérkezett dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A zárt ülést követően a sajtó képviselőinek jelenlétében a nyilvános ülésen ismerteti a 

Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntését. 

 

 

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 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a jelenléti ív 

szerint. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

tartózkodás mellett 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: 

 

20/2012. (X.25.) 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 
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2. Pápai Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodásról szóló döntés 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott és Feketéné Földi 

Judit járási biztos. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás 

mellett elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megtárgyalásra javasolja. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Megkérdezi dr. Kovács Zoltán kormánymegbízottól, fog-e az állampolgárok számára 

többletterhet, esetleg az utazásból fakadó pluszköltséget jelenteni a Járási Hivatal kialakítása, 

milyen változásokra kell számítani a közigazgatás radikális reformját követően. Kérdése, 

hogy valóban kevesebb lesz-e a kormánytisztviselők bére. Matolcsy György nemzetgazdasági 

miniszter azt állította, hogy a köztisztviselők jelentős létszámleépítésre számíthatnak. 

Érdeklődik, ez milyen ágazatra vonatkozik. Megkérdezi, hogy a Polgármesteri Hivatal és a 

Járási Hivatal között hogyan oszlik majd meg a rezsiköltség arra tekintettel, hogy mindkét 

épületet közösen fogják használni. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi dr. Kovács Zoltán kormánymegbízottól, hogy a Pápai Járási Hivatal 

megalakulását követően tervezik-e a Fő u. 12. szám alatt található épület akadálymentesítését, 

mivel jelenleg nehezen tud az épületben ügyet intézni egy kisgyermekes, vagy egy 

mozgásában korlátozott személy.  

 

Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott 

Elmondja, a közigazgatásban zajló változásoknak köszönhetően elkülönítik az állami és az 

önkormányzati feladatokat. Az átszervezést követően állami feladatot az önkormányzatok 

kizárólag az építéshatóság keretén belül látnak el, azt is azért, mivel a törvényhozás szintjén 

megfogalmazódott az igény, hogy a város arculattervezése, az építményekbe való beleszólás 

nemcsak a helyi szabályozáson, hanem a helyi hatóságon keresztül is megmaradjon. A másik 

helyben maradó feladat az anyakönyvezéssel kapcsolatos, ami a helyi identitástudat 

erősítésére szolgál, és amelynek köszönhetően helyben intézhetnék a lakosok a születéssel, a 

házassággal és a halálozással kapcsolatos feladatokat. Az Okmányiroda teljes egészében 

átkerül a Járási Hivatalhoz, és marad a jelenlegi helyén. A kormányablak és az integrált 

ügyfélszolgálat kialakítását követően egyesítik a szétdarabolt ügyfélszolgálatokat, és 

bevezetik az egyablakos ügyintézést. Ennek köszönhetően az ügyfélnek nem kell külön 

lemennie a Földhivatalba, felmennie a második emeletre a népegészségügyi szakigazgatási 

szervhez, mindent egylépésben, egy helyen elintézhet.  A tervek szerint mindez a régi 

nagyterem, vagy az ebédlő területén valósulna meg, ahol biztosítva lenne az 

akadálymentesítés is. Az okmányiroda mellett a körzeti gyámhivatal is teljes egészében 

átkerül a járáshoz, ami helyileg azonban marad az „A” épületben. Hozzáteszi, az ott 

intézendő, eddig jegyző hatáskörébe tartozó ügyekhez ezelőtt is be kellett jönnie a városba a 

vidéken élőknek.  

A jegyző hatáskörébe tartozó, de átkerülő feladatokhoz ügysegédi rendszert vezetnek be, a 

járási hivatal ügysegédei a körjegyzőségek központjában fognak dolgozni, azaz az 

állampolgárok ugyanott intézhetik az állami hatáskörbe tartozó ügyeiket, mint ma. Az is lehet, 
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hogy a kirendeltségeken a hét minden napján, de olyan is előfordulhat, hogy csak a hét 

bizonyos napján, vagy bizonyos időpontokban lesz ügyfélfogadás.  

Egy közszolgálati ellenőrzésből kiderült, hogy több önkormányzatnál is eltérítették a 

dolgozók bérét a 100 %-ról. A Kormányhivatalban a dolgozók bérét 100 %-ra állítják be, 

azonban kormányzati ígéret szerint nem fogják csökkenteni annak a bérét, aki jelenleg 

magasabb százalékon áll.  

A létszámleépítéssel kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondja, természetes fogyásról, azaz 

nyugdíjba vonulókról van szó. Az önkormányzatok kezében marad az a lehetőség, hogy a 

saját feladataikhoz igazíthatják a náluk maradó létszámot. 

A közös használat során a rezsiköltségeket a használt felületek arányában osztják meg. 

Hozzáteszi, az Okmányirodának egy bejárata nyílik a „B” épület aulájára, a Járási Hivatal 

azonban vállalja a fűtési költség felének a kifizetését. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Elmondja, kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy a teljes vagyon és vagyoni értékű jog az 

állam használatba kerül. Szerinte semmi nem garantálja azt, hogy a későbbiekben nem fogja-e 

átvenni az állam a tulajdonjogot is, mivel a politikában és a szerelemben semmi sem állandó. 

Elképzelhetőnek tartja két-három év múlva az ingatlanok kisajátítását is.  

A járások kialakításáról szóló törvény nem tartalmazza pontosan a vagyon rendezésével 

kapcsolatos szabályokat, és nem találhatók meg benne a korábban, a Fidesz által megígért 

garanciák sem. Álláspontjuk szerint a járások kialakításával az önkormányzatokra diktátumot 

erőltetnek, a szavazás tulajdonképpen formális. A radikális változással ugyan egyetértene, a 

kivitelezés és annak eszközei hagynak kívánnivalót maguk után, főleg a vagyon, és a vagyoni 

jogok tekintetében. 

 

Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott 

Az állami és az önkormányzati feladatok szétválasztásának első lépése volt a 

kormányhivatalok létrehozása, majd ezt követi a járási hivatal, és a későbbiekben a 

kormányablak kialakítása. Az összes olyan feladat, amely mérlegelést igénylő helyi ügy, az 

önkormányzatnál marad, így e tekintetben nem csorbulnak az önkormányzat jogosítványai. A 

jegyzőnek eddig kettős volt a szerepe, hiszen az általa ellátott állami feladatokban meg kellett 

felelnie a központi jogszabályoknak, így nem volt mérlegelési lehetősége, másrészt voltak 

helyi, önkormányzati feladatai is. 

A vagyonhasználattal kapcsolatban elmondja, a Járási Hivatalba átadott eszközök a helyi 

polgárokat és ügyintézőket fogják szolgálni ezután is. Pontosan a felesleges pénzkidobás 

elkerülése végett veszik át a feladattal és az ügyintézővel együtt az eszközöket is, amelyek 

javításakor, cseréjekor felmerülő költségeket már az állam viseli. A Fő u. 5-7. szám alatt 

található épület a város tulajdonában van, a járások kialakításából fakadóan kizárólag 

vagyonhasználatról van szó, az önkormányzat tulajdonjoga megmarad. Megjegyzi, ez így van 

rendjén, hiszen az a helyi emberek adójából, sok esetben az ő munkájuknak köszönhetően 

épült fel. Úgy gondolja, Erőss Bulcsú képviselő aggódása felesleges, nyilván semmit sem 

lehet kizárni. Hozzáteszi, egy számítógépet semmi értelme tulajdonba venni, hiszen az 

viszonylag hamar elavul. 

Elmondja, a megyében minden önkormányzattal arra törekedett, hogy ne diktátumról legyen 

szó, hanem megállapodást kössenek. A kormánymegbízott megállapodás hiányában valóban 

dönthet határozattal, amit azonban bíróság előtt meg lehet támadni rendkívüli jogorvoslati 

lehetőség keretén belül, ebben az esetben a megállapodás végső tartalmát a bíróság dönti el. 

Hangsúlyozza, ő nem nevezné diktátumnak a megállapodást. Hozzáteszi, részmegállapodások 

kötésére is van lehetőség, ekkor a fennmaradó részről dönt határozattal a kormánymegbízott, 

amennyiben szükséges. Elmondja, Veszprém megyében már minden érintett önkormányzattal 
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– közel százzal – megállapodtak, amelyben mindenki partnerként működött együtt. A 

megállapodások működőképessége a megvalósulást követően dől el.  

A járási rendszer komoly létszámmal fog elindulni, és ehhez mérten a jövő év végére a 

hatáskörei és feladatai is kibővülnek. Hozzáteszi, a Járási Hivatal nem áll majd az 

önkormányzat és a jegyző felett, a kormányhivatal kizárólag azokban az ügyekben jár el 

másodfokon, ahol a jogszabály számára előírja. Úgy gondolja, a két hivatal békésen működik 

majd egymás mellett, és közös érdekük lesz a helyi polgárok minél hatékonyabb, gyorsabb 

kiszolgálása. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, minden párt az olcsó állam ígéretével indul el a választásokon a szavazatok 

elnyerése érdekében. Olcsó állam az, amit alacsony adókkal lehet finanszírozni. Az lett volna 

furcsa, ha egy új székházat építenek, és az eddigiek mellett további száz köztisztviselői helyet 

létesít a városban a kormány. Egyetért azzal, hogy az emberi erőforrásokkal, a rendelkezésre 

álló infrastruktúrával, és az eszközökkel a lehető leghatékonyabban kell bánni, a 

megállapodást is ezen feltételek szerint készítették elő.  Úgy gondolja, nincs veszélye a 

jövőbeni békés egymás mellett élésnek, Feketéné Földi Judit járási biztos és a jegyző között 

kiváló az együttműködés, és úgy gondolja, hogy a járási hivatalba kerülő munkatársakkal nem 

változik meg a szakmai és az emberi kapcsolatuk sem. Szerencsésnek tartja, hogy Pápán a 

járási hivatal megalakítása egybeesik a Régi Városháza épületének birtokba vételével, ami 

által jelentősen nő a közigazgatási szolgáltatások biztosítására rendelkezésre álló terek száma, 

valamint, hogy a hivatal egyes szervezeti egységei a jövőben is a régi épületben dolgoznak 

majd. Elmondja, arra törekednek, hogy az „A” épület második szintjén olyan szervezeti 

egységek maradjanak, amelyek nem igényelnek nagy ügyfélforgalmat. Hozzáteszi, eddig is 

segítették a mozgásukban korlátozottakat, hiszen az ügyintéző igény esetén készséggel ment 

le a földszintre segíteni nekik. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Az elhangzottakra két magyar közmondással reagálna, a vagyonnal kapcsolatban jobb félni, 

mint megijedni, a közös együttéléssel kapcsolatban pedig a nyugtával dicsérd a napot 

közmondás jutott az eszébe. Arra is kíváncsi, kik lesznek majd a járási hivatalok vezetői, 

ugyanis attól tart, hogy a Fidesz parlamentből kiesett országgyűlési képviselőinek egy részét 

fogja kinevezni a járási hivatalok élére. Véleménye szerint sokkal jobb lenne közigazgatási 

tapasztalattal, megfelelő végzettséggel rendelkező szakembert tenni a járási hivatalok élére. 

 

Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott 

Tájékoztatja Erőss Bulcsú képviselőt, hogy Feketéné Földi Judit a jelölt a Pápai Járási Hivatal 

vezetésére, aki jelenleg járási biztosként vesz részt az átadás-átvétel levezénylésében. 

Hozzáteszi, sokéves tapasztalattal rendelkezik a közigazgatás területén, ráadásul a kistérségi 

társulás munka szervezetének vezetője, ismeri az összes település polgármesterét és jegyzőjét, 

hiszen velük dolgozott együtt az elmúlt öt évben.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 
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124/2012. (X.25.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

előterjesztés I. mellékletét képező Megállapodás a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához c. okiratot 

jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a 

megállapodás és az előterjesztés II. melléklete szerinti 

Teljességi nyilatkozat aláírására. 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pont szerint 

jóváhagyott megállapodással érintett vagyonelemek 

tényleges birtokba adásáról szóló jegyzőkönyvet aláírja. 

 

Határidő: 2013. január 1. 

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

Polgármestert, hogy a közös használatú és üzemeltetésű 

ingatlanok kiadásainak megosztása érdekében folytasson 

tárgyalásokat, egyidejűleg felhatalmazza az ezzel 

kapcsolatos külön megállapodás megkötésére. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a 

megkötött megállapodás tartalmáról a Képviselőtestületet 

tájékoztassa. 

 

Határidő a megállapodás megkötésére: folyamatos, de 

legkésőbb 2013. január 31. 

a tájékoztatásra: a megállapodás megkötését 

követő testületi ülés 

Felelős:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

Polgármestert, hogy a Magyar Állam ingyenes használatába 

és a Veszprém Megyei Kormányhivatal vagyonkezelésébe 

kerülő vagyontárgyak használatával és működtetésével 

kapcsolatos kérdésekről folytasson tárgyalásokat, ezzel 

egyidejűleg felhatalmazza a vagyonkezelési szerződés 

megkötésére. 
 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a 

megkötött vagyonkezelési szerződés tartalmáról a 

Képviselőtestületet tájékoztassa. 
 

Határidő a szerződés megkötésére: folyamatos, de 

legkésőbb 2013. június 30. 

a tájékoztatásra: a szerződés megkötését követő 

testületi ülés 

Felelős:    dr. Áldozó Tamás polgármester 
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Ezt követően Dr. Áldozó Tamás polgármester és dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott aláírja 

a megállapodást.  

Dr. Áldozó Tamás polgármester a testület üléséről kiment, az ülést vezeti Unger Tamás 

alpolgármester, jelen van 12 fő képviselő. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a köztisztviselőket megillető juttatásokról 

és támogatásokról  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Unger Tamás alpolgármester 

A rendelet-tervezetet 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 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

21/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról 

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 

 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási 

körzeteiről  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Burcsi Elemér intézményvezető. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

A rendelet-tervezetet az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra, az 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

 



 9 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, a közelmúltban született döntés a hétvégi fogorvosi ügyelet megszüntetéséről, ami 

a tapasztalatok szerint érzékenyen érintette a pápaiakat. Megjegyzi, probléma esetén 

Veszprémbe kell utaznia a betegeknek – gyermeknek és felnőttnek egyaránt -, amit nem 

mindenki tud könnyen megoldani. Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság ülésén arról 

tájékoztatták, hogy a hétvégi fogorvosi ügyelet biztosítása nem kötelezően ellátandó 

alapfeladat, a testület döntésén múlik, hogy a jövőben legyen-e Pápán ilyen szolgáltatás. 

Tisztában van azzal, hogy ez évi 2,5 millió Ft-os kiadást jelentene. Érdeklődik, mi az oka a 

hétvégi fogorvosi ügyelet megszüntetésének, illetve van-e bármilyen lehetőség a szolgáltatás 

visszaállításra. Úgy tudja, a fogorvosok is támogatták a hétvégi ügyelet megszüntetését. 

Megkérdezi dr. Burcsi Elemér intézményvezetőtől, lát-e hajlandóságot a pápai fogorvosokban 

arra, hogy újból bevezessék a hétvégi ügyeletet, amennyiben a testület döntene a bérük 

finanszírozásáról. Úgy hallotta, a város környékén élők is többször vették igénybe a 

szolgáltatást. 

 

Dr. Burcsi Elemér intézményvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, 2002 márciusában - dr. Medgyaszai Melinda, az 

Egészségügyi Minisztérium volt államtitkár idején - megváltozott a fogorvosi ügyelet 

finanszírozása. Az ügyelet a napi munkaidőn túli rendelkezésre állás, a fogorvosi ügyelet 

azonban kizárólag napi három óra időtartamra szólt – 8,00-11,00 óráig -, ami inkább 

megfelelt egy hétvégi rendelésnek. A jogszabályok alapján havonta 154.000,- Ft jár annak a 

fogorvosnak, aki napi 4 órában a helyszínen rendelkezésre áll, és egész éjjel elérhető. Az egy 

napra jutó 5000,- Ft nem volt elég a helyszín biztosítására, a rezsi kifizetésére, a felhasznált 

eszközök díjára, az asszisztensnek fizetendő bérre. Hozzáteszi, a fogorvosok a nap 24 

órájában nem kívántak rendelkezésre állni. Tíz éve, a finanszírozás megszűnésekor úgy 

döntöttek, nem szüntetik meg teljesen a szolgáltatást, megmarad a hétvégi 3 órás ügyelet. A 

fogorvosok mindegyike – egy kivételével – nyugdíjas, és amióta egy megüresedett körzetet is 

felváltva kell ellátniuk a sajátjuk mellett, bizony a fáradságra, és arra hivatkozva, hogy 

kevesen veszik igénybe a szolgáltatást, nem szívesen vállalták a hétvégi ügyeletet. Megjegyzi, 

leginkább a Pápán élő külföldiek keresték fel az ügyeletet azért, hogy ezt ne munkaidőben 

kelljen megtenniük. A költségvetés tervezésekor mindig meg kellett vizsgálnia, hogyan 

lehetne spórolni, és véleménye szerint a gyermekügyelet a fogorvosi ügyelettel szemben 

prioritást élvez. Hozzáteszi, a gyermekügyeletet sem finanszírozza az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár, azt az önkormányzatnak kell megtennie. A finanszírozás 

hiányosságai miatt négy éve nem emelték a központi ügyleletet biztosító felnőtt háziorvosok 

bérét. Elmondja, dr. Szélinger Tibor főorvos fizetése 50 év munkaviszony után a gyermekek 

számától függő finanszírozás alapján 60.000,- Ft lenne, így ezt az önkormányzat egészíti ki. 

Mindemellett a kiadásaik emelkednek, hiszen a MÁV rendelő bérleti díja is minden évben 

magasabb lesz. Úgy gondolja, ezen a területen tudnak kicsit spórolni, főleg úgy, hogy a 

fogorvosok is évek óta kérték az ügyelet megszüntetését. Hangsúlyozza, a hétvégi ügyelet 

biztosítása nem kötelező, megemlíti, Budapesten 300.000 emberre jut egy fogorvosi ügyelet, 

és ott sem működtetnek éjszakai ügyeletet. Hozzáteszi, Békéscsabán egy hónapig nem volt 

fogorvosi ügyelet halálozás miatt.  

A fogorvosi ügyelet Veszprémben a Halle u. 5. szám alatt hat órában, 8,00-14,00 óráig 

működik. Elmondja, egy fogorvosi ügyelet teljesen más súllyal működik, mint egy sürgősségi 

ügyelet, ahová szívinfarktus, stroke, vagy tüdőembólia gyanújával visznek be beteget. 

Hangsúlyozza, fogorvosi ügyeletre nem mentő viszi a pácienseket, a traumatológiai esetek, 

tályogok, agyhoz közeli gyulladások esetében - amelyek nem egy nap alatt alakulnak ki - a 

mentő a nap bármely szakában átszállítja a beteget a veszprémi szájsebészeti osztályra. 
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Megjegyzi, a fogorvosi ügyelet megszüntetésével kapcsolatban nem érkezett panasz sem 

intézményükhöz, sem az ÁNTSZ-hez. A médián keresztül tájékoztatták a lakosságot a 

változásról. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi, jól érti-e, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jelenleg nem 

finanszírozza a fogorvosi ügyelet ellátást. 

 

Dr. Burcsi Elemér intézményvezető 

Elmondja, 10 éve nem finanszírozza az ellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet szerint 

kizárólag munkanapokon, heti pihenőnapokon, valamint ünnepnapokon folyamatos 

elérhetőséggel és az előírt helyszíni tartózkodással biztosított fogászati ügyelet ellátása esetén 

- minimum napi 4 óra helyszíni tartózkodás esetén – az előírt 354.000,- Ft-os összegnek az 50 

%-át finanszírozza az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. 

 

Dr. Burcsi Elemér mb. intézményvezető 

A finanszírozás azért szűnt meg, mert a Kormányrendeletben előírt feltételeknek nem tettek 

eleget a fogorvosok, nem szerettek volna éjszaka is rendelkezésre állni. 

Elképzelhetetlennek tartja, hogy éjjel azért keljen fel egy orvos, hogy kihúzzon egy fogat. 

Ismeri a Kormányrendeletben foglaltakat, azonban az abban biztosított pénz nem fedezi az 

ellátással kapcsolatos kiadásokat. Megjegyzi, tíz éve átlagosan hét fő vette igénybe hétvégén 

az ügyeletet, 2011 márciusától végzett felmérés alapján ez hat főre csökkent. Hangsúlyozza, a 

hétvégi fogorvosi ügyelet ellátása nem kötelező feladat, és nem kényszeríthették az orvosokat 

ennek ellátására. Probléma az is, hogy nem találnak további fogorvost a körzetek ellátásához. 

Azt nem tudja, hogy plusz pénz biztosítása esetén vállalnák-e a hétvégi ügyeletet. Elmondja, 

azt sem adják fel, hogy előbb-vagy utóbb, de találjanak orvost az üres körzet ellátására.  

Kéri a képviselőket, vegyék figyelembe az általa elmondott indokokat, és legyenek 

megértőek. 

 

Grőber Attila képviselő 

Meglepődve és megdöbbenve hallgatta az elmondottakat. Elmondja, azt kell eldönteni, hogy a 

jelenlévők hajlandóak-e biztosítani a fogorvosi ügyelet ellátásához szükséges összeget. Az 

önkormányzat joga és felelőssége arról dönteni, mire szán pénzt. Megjegyzi, később három 

telek megvásárlásáról döntenek, ugyanúgy dönthetnének a fogorvosi ügyeletről is. 

Hangsúlyozza, nem az intézményvezetővel és az általa elmondottakkal van problémájuk, 

hanem a fennálló helyzettel. Véleménye szerint a fogorvosok azért nem támogatják az ügyelet 

működtetését, mert más forrásokból – például a magánrendeléseken - jóval több pénzhez 

juthatnak az ügyelet időtartama alatt. Példaként említi, hogy magánrendelésen egy foghúzás is 

rendkívül költséges, amit kevesen engedhetnek meg maguknak. A magyar egészségügy 

problémája, hogy nincsen elegendő orvos, azonban erre megoldást kell találni. Kéri a testület 

tagjaitól, fontolják meg a hétvégi fogorvosi ügyelet finanszírozását, legalább a hét egy napján. 

Sajnos a közelmúltban egy három gyermekes, gyermekeit egyedül nevelő anyának kellett autó 

nélkül Veszprémbe átutaznia azért, hogy az egyik gyermekének kihúzzák a fogát.  

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, a Bokros-csomagnak köszönhetően szűnt meg az SZTK alapú fogorvosi ellátás.  
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Dr. Áldozó Tamás polgármester a testület ülésére visszaérkezett, jelen van 13 fő képviselő. Az 

ülést vezeti dr. Áldozó Tamás polgármester. 

 

Bocskay László képviselő 

Elmondja, a fogorvost az emberek többsége maga választja, és problémájával megpróbálja 

többnyire a hétköznapokon felkeresni. Természetesen előfordulhatnak különleges helyzetek, 

amikor az ügyeletre kell menni. Véleménye szerint a város, és annak vonzáskörzetébe tartozó 

60.000 emberből maximum 5-6 ember miatt fenntartani a hétvégi ügyeletet teljesen felesleges 

pénzkidobás. Fogfájás esetén a háziorvos, illetve az ügyeletes háziorvos is részesítheti a 

beteget fájdalomcsillapító kezelésben, amíg nem tud eljutni a saját fogorvosához. 

 

Grőber Attila képviselő 

Úgy gondolja, a városban élők közül – anyagi helyzetükből fakadóan - kevesen válogathatják 

meg a fogorvosukat. Kéri a testület tagjaitól, fontolják meg, nem érné-e meg az ügyelet 

fenntartása, illetve hogyan lehetne azt a legkedvezőbben működtetni. Nem azt kérte, hogy 

holnaptól 24 órában működtessenek fogorvosi ügyeletet. Kérésével azok kéréseit tolmácsolta, 

akiket képvisel. Nem értette dr. Hermann István képviselő azon célzását, amely a Bokros-

csomagra és a foghúzás közötti kapcsolatra vonatkozott. Tiszteletben tartja a fogorvosok 

kérését, a tanár kollegáinak is volt már olyan kérése, hogy ne kelljen dolgozatot javítaniuk, 

amit mégis meg kell tenniük. Hozzáteszi, vannak olyan, szakmából fakadó feladatok, amiket 

el kell végezni. Hangsúlyozza, egy olyan problémát vetett fel, amiről beszélnek a városban. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Az elhangzottakra reagálva elmondja, jelenleg is húznak SZTK alapon – ingyenesen - fogat, 

azért nem kell magánrendelésre elmenni. Bocskay László képviselő azon megjegyzésére, 

miszerint teljesen felesleges fenntartani a fogorvosi ügyeletet, elmondja, hogy ebből a 

megközelítésből az intenzív osztály fenntartása is teljesen felesleges, ahol szintén csak öt 

beteget kezelnek, ugyanis az ő ellátásuk még több pénzbe kerül. További példa a helikopteres 

mentőszolgálat fenntartása, ugyanis lehet, hogy hétvégén csak egy balesethez kell menniük. 

Lehetséges, hogy pont az az öt személy, aki igénybe venné a hétvégi fogorvosi ügyeletet, 

nincs olyan helyzetben, hogy az ellátásért átutazzon Veszprémbe.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkéri a képviselőket, ne süllyedjenek a demagógia egy bizonyos szintje alá, és ne 

hasonlítsák a fogorvosi ügyeletet az intenzív ellátáshoz. Véleménye szerint, amennyiben egy 

ügyeleti időszakban öt-hat fő jelenik meg a rendelésen, amelyből körülbelül két fő ellátása 

indokolt, és a két főből egy személy pápai, akkor jogosan vetik fel a további 32.000 pápai 

polgár nevében, hogy felelős, vagy felelőtlen gazdálkodásra vall-e az, hogy egy ügyeletre 

hétvégenként 30.000 Ft-ot költsenek el. Nem hiszi, hogy 2012-ben hetente 30.000 Ft-ot 

feltétlenül egy önként vállalt – nem életet veszélyeztető – feladat ellátására kellene 

elkölteniük. Mindehhez hozzátartozik, hogy a fájdalmak csillapítását meg tudják oldani más 

ellátás keretén belül. Hozzáteszi, aki nem teheti meg, hogy átmenjen Veszprémbe, az igénybe 

tudja venni az ingyenes ellátást a szakrendelésen. 

 

Bocskay László képviselő 

Dr. Burcsi Elemér intézményvezető hangsúlyozta, itt nem kötelező feladatról van szó, míg a 

pedagógusoknak kötelező kijavítaniuk a diákok dolgozatait, a kettő között jelentős a 

különbség. Véleménye szerint nagy szégyen, ha valaki – főleg egy egészségügyben dolgozó 

személy – összehasonlítja az intenzív osztályon fekvő beteget egy fogfájással küzdő beteggel. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Hangsúlyozza, amiről a vita folyik, nem része a napirendnek, a képviselő indítványozhatja, 

hogy döntsenek a felvetett problémáról. Jelenleg az egészségügyi alapellátási körzetek 

módosításáról kell szavazniuk.  

Fontosnak tartja elmondani, hogy az egészségügyi alapellátás súlyos szakemberhiánnyal 

küzd. A munkájukat hosszú évtizedeken keresztül végzett pápai háziorvosok átlagéletkora 

magas, a praxisok nem forgalomképesek, nincsenek frissen végzett, pályájukat most kezdő 

háziorvosok, akinek megjelenésével az idősebb háziorvosok visszavonulhatnának a hivatásuk 

gyakorlásától. Mindehhez hozzátartozik, hogy a Pápa környéki alapellátás ehhez hasonló, ha 

nem súlyosabb gondokkal küzd, valamint az is, hogy az ügyelet ellátása komoly erőfeszítést 

igényel a felnőtt és gyermek háziorvosok részéről. Nem állítja, hogy az orvosok nem 

folytatnak magánpraxist - bár ezt általában nem hétvégén teszik -, azonban az elmondható, 

hogy az orvosok sokszor a legvégső határig terjedő erőfeszítéssel tudják nappal és éjjel is 

ellátni Pápa és környéke lakóinak alapellátását. Nem tűnik úgy, hogy rövidtávon változna ez a 

helyzet, amely a rendszerváltozás előttről magukkal hordozott méltatlan állapot 

konzerválódása. Bízik abban, hogy a helyzet majd úgy változik, hogy nagyobb megbecsülést 

tudnak nyújtani az itthon maradó egészségügyi szakembereknek. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

22/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa város 

egészségügyi alapellátási körzeteiről 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 9,30 órától szünetet rendel el, majd a Képviselőtestület 9,50 

órakor folytatja a napirendek tárgyalását.  

 

 

6. Beszámoló a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

tevékenységéről  

Előadó: Karnerné Pethő Katalin intézményvezető-helyettes 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Karnerné Pethő Katalin intézményvezető-helyettes, Gál 

Imre tagintézmény-vezető és Suszter Ferenc, a Tangazdaság vezetője. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

A beszámolóban szerepel, hogy érettségi után a közgázos tanulók 40 %-a, a mezősök 20 %-a 

tanul tovább felsőoktatási intézményben. Érdeklődik, ez milyen aránynak számít más 

iskolákhoz viszonyítva, és diákjaik mely felsőoktatási intézmények felé orientálódnak.  

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Elmondja, a Batthyány Lajos Szakképző Iskola 2004-ben kötött megállapodást a Pápai 

Egyesített Labdarúgó Klubbal, hogy labdarúgó osztályt indítsanak. Tudomása szerint 

kezdetben az osztály tanulóinak magatartásával, tanulmányaival gondok voltak, ez sokat 

javult az utóbbi időben. Kéri az intézményvezető-helyettest, tájékoztassa erről a jelenlévőket, 

valamint megkérdezi, mi az osztály beiratkozási körzete. Érdeklődik az iskolarendszeren 

kívüli szakképzésről, felnőttképzésről. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Kérdése, hogy az intézmény képzési struktúrája mennyire igazodik a mezőgazdaságban 

bekövetkező változásokhoz. A beszámolóból is kitűnik, hogy az erdészeti képzés rendkívül 

népszerű. Érdeklődik, tervezik-e további szakirányok bevezetését. A közigazgatás jelentős 

átalakulását követően szeretnének-e valamilyen középfokú végzettséget adó szakirányt 

bevezetni, akár szakképzés, akár felnőttképzés keretén belül. 

A TÁMOP pályázatnak köszönhetően minden pedagógusnak lehetősége volt teljesíteni a 

kötelező továbbképzést. Érdeklődik, hasznosítják-e a kollegák az ott tanultakat.  

 

Karnerné Pethő Katalin intézményvezető-helyettes 

A kérdésekre válaszolva elmondja, a 40 %-os továbbtanulási arány szakközépiskolák 

viszonylatában jónak mondható. Hozzáteszi, ebben az arányban kizárólag az érettségi után 

továbbtanuló diákok szerepelnek, pedig sokan a 13. évfolyam elvégzése után folytatják 

szakirányú felsőfokú tanulmányaikat, mivel a szakképző évfolyamon megalapozhatják az 

ismereteiket és így sikeresebben felvételizhetnek.  

A tanulók érettségi utáni iskolaválasztása rendkívül széles palettán mozog, mivel az érettségi 

szabályzat lehetővé teszi, hogy ne szaktárgyból, hanem közismereti tárgyból érettségizzenek a 

diákok. Sokan műszaki, tanárképző főiskolákra, a legtöbben viszont szakirányú, közgazdasági 

területre jelentkeznek.  

A labdarúgó-utánpótlást megcélzó osztály tanulóinak kezdetben valóban voltak 

magatartásbeli problémáik, megjegyzi, a kollegák tapasztalatai szerint a diákok megértek az 

érettségi idejére, ahol jól teljesítettek. A sportoló tanulókat az idei évtől nem egy osztályba 

helyezték, problémák most is vannak, amelyek kezelhetők. Hozzáteszi, más gyerekekkel is 

vannak problémák, nem csak a futballistákkal. Egyelőre nem tervezik újabb sportosztály 

indítását, a különböző szakirányokra vegyesen iskolázzák be a sportoló gyerekeket. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Érdeklődik, hogy csökkent-e az érdeklődés a sportosztály iránt. 

 

Gál Imre tagintézmény-vezető 

Elmondja, a kifejezetten futball-utánpótlásra épülő osztályt megszüntették, az edzések már 

nem a tanórák keretében, hanem délután vannak. Ennek köszönhetően az utánpótlás-

nevelésben részt vevő diákok bármelyik osztályt választhatják. Hozzáteszi, évente körülbelül 

20 diák futballozik a PELC keretén belül. 
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Karnerné Pethő Katalin intézményvezető-helyettes 

Elmondja, egyelőre nem tervezik újabb szakirány bevezetését, a képzések elindítása a 

jelentkezők számától is függ. Hozzáteszi, a pénzügyi és a mérlegképes képzések több féléven 

keresztül tartanak, a tagintézményben zajló képzések ennél rövidebb idő alatt elvégezhetők.  

Elmondja, a képzések akkreditálása rendkívül sok munka, az intézményben az ott dolgozó 

pedagógusok képesítéséhez igazodó képzéseket vállalnak, ők a képzésben és a 

vizsgáztatásban is részt vesznek. 

Elmondja, az erdészképzésre jelentkező tanulók jelenleg a 12. évfolyamra járnak, második 

éve tanulnak szakmai alapozó tárgyakat, jövőre a szakképzésben folytathatják 

tanulmányaikat, ami újabb két éves képzést jelent. Elmondja, az OKJ-s képzési rendszerben 

változások várhatók, az iskola egyik dolgozója ma van egy ezzel kapcsolatos megbeszélésen 

Budapesten. Egy új képzés beindítása olyan tárgyi igényt feltételez, amit hosszú évek alatt 

lehetne megvalósítani, így meg kell fontolniuk, milyen képzést indítanak. Hangsúlyozza, 

amennyiben lehetőségük lesz rá, szeretnék folyatni az erdészképzést, a mezőgazdasági 

vonalon egyelőre nem terveznek más képzést. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Többször tapasztalta, hogy az intézmény diákjai testnevelésórán a székhelyintézmény körül 

futnak. Érdeklődik, ebből nem származott-e még baleset, hiszen a járda nem mindenhol 

megfelelő állapotú. Célszerűnek tartaná az útburkolat megjavíttatását, ez az önkormányzat 

feladata lenne, vagy amennyiben ez nem lehetséges, inkább a tornateremben fussanak a 

diákok. 

A beszámolóban szerepel, hogy az intézmény szerepet kíván vállalni a közoktatási 

intézmények sikeres benchmarking tevékenységének megvalósításában, ami által 

minőségügyi területen teljesítménynövelést lehet végrehajtani és tapasztalatokat szerezhetnek. 

Megkérdezi, folytatnak-e már ilyen tevékenységet, vagy ezt most szeretnék majd elkezdeni, 

mivel még nem épült ki teljesen a szabvány szerinti minőségügyi munka. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, a testnevelésórák számának megemelését követően problémamentes volt-e az 

órák megszervezése és van-e elegendő szakember. Ő is tapasztalta, hogy a diákok az iskola 

körül futnak, valószínűleg azért, mert a tornatermet vagy a futballpályát akkor más osztályok 

használják. Megkérdezi, ha nem találnak erre megoldást, segít-e ebben az önkormányzat. 

Érdeklődik, hogy minek köszönhető az emelt szintű érettségi vizsgák ugrásszerű növekedése. 

Hozzáteszi, az intézmény adatai ezen a területen hasonlóak a többi pápai gimnáziumhoz, ami 

dicséretes. 

A beszámoló szerint a székhelyintézményben korábban több sikeres versenyeredményt értek 

el a gyerekek, példaként említi a matematika OKTV-n elért országos harmadik helyezést, 

azonban az elmúlt három év versenyeredményei nem nyűgözték le. Megkérdezi, ennek mi 

lehet az oka. 

További kérdése, miért csökkent az elmúlt 4 évben az ECDL vizsgán részt vevők száma. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Az előterjesztésben szerepel, hogy a Tangazdaság területe 167 hektár, ahol a mezőgazdasági 

szakmai képzés zajlik. A testület a mai ülésén tárgyalja a köznevelési intézmények 

vagyonhasznosításával kapcsolatos előterjesztést, amelyben a Tangazdaság területéből 35 ha-t 

szeretnének értékesíteni. Megkérdezi, ez mennyiben befolyásolja majd a mezőgazdasági 

szakképzés gyakorlati részét. 
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Karnerné Pethő Katalin intézményvezető-helyettes 

Elmondja, hosszú idő óta ún. Közgáz-kört futnak a diákok, a sportpályát – annak méretéből 

fakadóan – túl sokszor kellene körbefutniuk a szükséges táv teljesítéséhez. Hangsúlyozza, 

sem a tanulók, sem a gyalogosok részéről nem érkezett még panasz. A tanulók nem azért 

futnak az iskola körül, mert foglalt a tornaterem, hanem mert tavasszal és ősszel – jó idő 

esetén – szívesebben viszik ki őket a tanárok a szabad levegőre. Jelenleg meg tudják szervezni 

a testnevelés órákat, minden osztályt be tudnak osztani a tornaterembe. A mindennapos 

testnevelést idén a 9. évfolyamon vezették be, három órát tartanak órarendbe építve, két órát 

pedig délutáni sporttal váltanak ki, amit a gyermekek 80 %-a iskolai sportkör keretében 

teljesít, a maradék 20 % pedig egyesületi igazolást hoz a két óra teljesítéséről. Egyelőre nem 

tudja, hogyan valósítják majd meg ezt minden évfolyamon egyetlen tornateremben, 

hozzáteszi, az uszoda segítségét is igénybe veszik.  

A benchmarking tevékenységgel kapcsolatban elmondja, az több évre nyúlik vissza, hiszen a 

munka már a Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola idején megkezdődött, és az 

intézmény-összevonás után is – átalakítva – folytatódott. Az igaz, hogy az elmúlt másfél 

évben kissé visszaesett a munka üteme, azonban igyekeznek új kapcsolatokat kialakítani. 

Az emelt szintű érettségit választó diákok számának növekedését az is okozhatja, hogy a 

közgazdasági felsőoktatásban a magas ponthatárok eléréséhez plusz pontokra van szükség, 

amit nyelvvizsgákkal és emelt szintű érettségikkel érhetnek el a diákok. Hozzáteszi, emelt 

szinten matematikából és idegen nyelvből érettségiznek a diákok.  

Elmondja, egy matematika OKTV országos harmadik helyezés elérése nagyon ritka, 

szakközépiskolások között is nehéz olyan tehetséges gyereket találni, aki hajlandó a kötelező 

tananyag mellett plusz felkészülést vállalni. Mindehhez hozzátartozik, hogy a versenyen elért 

eredmények a szerencsén is múlnak. Természetesen az idén is indulnak több versenyen, az 

eredmények az OKTV terén valóban romlottak az elmúlt néhány évben, hangsúlyozza, 

szakközépiskolai viszonylatban nehéz országos helyezést elérni. Szakmai területen a 

versenyeztetés áttevődött a szakképző évfolyamokra, mivel a 11-12. évfolyamos tanulók nem 

rendelkeznek elég ismerettel az összetett szakmai versenyekhez. Hozzáteszi, a szakképző 

évfolyamokra járó diákok viszont évről-évre jól teljesítenek a versenyeken. Példaként említi, 

hogy volt olyan tanulójuk is, aki gimnázium után egy év alatt olyan szakmai ismeretekre tett 

szert, hogy megállta a helyét az országos versenyeken.  

Az ECDL vizsgákkal kapcsolatban elmondja, valóban érzékelhető visszaesés, ami 

valószínűleg annak köszönhető, hogy a vizsgaközpont vezetőjét baleset érte az elmúlt tanév 

végén, így több vizsga is elmaradt a tavasz folyamán. Mindehhez hozzátartozik, hogy a 

kezdeti lelkesedés is alábbhagyott, mikor kiderült, hogy a vizsga nem váltja ki az érettségit, 

kizárólag a felsőoktatásban kaphatnak érte kedvezményeket. Természetesen megpróbálják 

motiválni a diákokat, de a vizsga magas díját nézve ez nem egyszerű feladat.  

 

Suszter Ferenc Tangazdaság-vezető 

Elmondja, a Tangazdaság a területcsökkentést követően is el tudja látni a feladatát, inkább azt 

szeretnék, hogy az önkormányzat a fennmaradó területet átadja a Tangazdaság kezelésébe. Itt 

konkrétan a Pápai Hús 1913 Kft. volt ingatlanjaira és az elkerülő út mellett lévő további 20 

hektárnyi területre gondol. Elmondja, a Tangazdaság átalakításával vissza tudnák igényelni az 

Áfát, ami éves szinten 6-7 millió Ft-ot jelentene, hiszen jelenleg ingatlan eladása és vétele 

esetén is kell Áfát fizetniük. Hozzáteszi, a problémáról már Rádi Róbert kabinetvezetővel is 

beszélt. A Tangazdaság bevétele év végéig körülbelül 25 millió Ft lesz, ami a földalapú 

támogatást is tartalmazza, majd januárban az állami támogatásoknak köszönhetően jutnának 

további 10 millió Ft-hoz. A kukorica és napraforgó eladásból mintegy 13 millió Ft bevételre 

számíthatnak. Hangsúlyozza, a földterület csökkenése nem akadályozza a Tangazdaság 

zavartalan működését. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, Pingiczer Sándor képviselő által említett földterületet többletföldként vásárolták 

egy nagyobb létszámú, több gyermeket képző Tangazdaság vélt többletigényének a 

kielégítésére, és a Tangazdaság esetleges áttelepítésére az Ipari Parkból egy új helyszínre. 

Hozzáteszi, a létszámbővüléssel és az áttelepítéssel kapcsolatos várakozásaik nem valósultak 

meg. Suszter Ferenc által említett területek az Ipari Park azon részei, amik egyelőre 

befektetőre, ipari létesítmények telepítésére várnak. Közös érdek, hogy amíg a területeknek 

nincs gazdája, legalább mezőgazdasági célra használják. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Dicséretesnek tartja, hogy a jelenlegi kormány 2010-ben bevezette a határon túli 

osztálykirándulásokra vonatkozó pályázat lehetőségét. Megkérdezi az intézményvezető-

helyettestől, terveznek-e a jövőben ilyen pályázatot beadni. Véleménye szerint ez a lehetőség 

a határon túli nemzetegyesítés fontos eleme, és támogatandónak tartja, hogy az anyaországi 

iskolák határon túlra szervezzenek kirándulásokat. Hozzáteszi, a pályázatok segítségével ki 

tudják fizettetni az utazások egy részét. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, a 2012/2013-as tanévtől a szakképzés óraszámai átalakulnak, a közismereti 

tantárgyak száma 12 lesz, amelyből 8 tárgy lesz kötött. Mivel az összes többi tantárgyra 4 óra 

marad, érdekli, hogy a jelenlegi pedagógusállománnyal ezt meg tudják-e oldani, tudnak-e 

minden pedagógusnak állást biztosítani, van-e a két intézmény között átjárhatóság. 

Elmondja, a gazdasági jellegű képzésre jelentkezők államilag finanszírozott helyeinek száma 

drasztikusan csökkent, 4100 főről 250 főre. Kérdése, nem tartanak-e attól, hogy ennek 

következményeként csökkenni fog a székhelyintézménybe jelentkezők száma. Felkészültek-e 

arra, hogy olyan pályaorientációs képzéseket indítsanak, amelyeknek köszönhetően a diákokat 

olyan helyekre csatornázzák be, ahol több államilag finanszírozott hely maradt. 

 

Karnerné Pethő Katalin intézményvezető-helyettes 

Elmondja, a szakmai programok bevezetésén folyamatosan dolgoznak, bízik abban, hogy a 

két intézmény létszámában van annyi tartalék, hogy meg tudják oldani az 

óraszámcsökkenéseket, nem kell kollegáktól megválni. Az átjárás a két intézmény között nem 

egyszerű, de igyekeznek megoldást találni, megpróbálják mindenki számára biztosítani a 

kötelező óraszámot. Amennyiben sok óra szabadulna fel, a nyugdíjba vonulók helyére nem 

vesznek fel új kollegát. 

Az államilag finanszírozott helyek csökkenésével abban bíznak, hogy tanulóik a gazdasági 

típusú felsőoktatás helyett inkább szakképző évfolyamokat választják, amire egyre nagyobb 

szükség van, és amelynek segítségével munkát találhatnak. 

A beszámolóban kizárólag a sikeres pályázatok szerepelnek, határon túli kirándulásra sajnos 

még nem tudtak sikeresen pályázni, hangsúlyozza, odafigyelnek minden ezzel kapcsolatos 

lehetőségre. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Elmondja, a szakképzések között célszerűnek tartaná a vad-, illetve halgazdálkodás 

bevezetését. A környéken egyre több halastavat hoztak létre, amelyek területén 

megvalósulhatna a gyakorlati képzés.   

Elmondja, az elmúlt tanévig az általa vezetett intézmény is több épületben működött, ahol 

szintén meg kellett oldani az átjárást, amennyiben az szükséges volt. Az átjárás biztosítása 

azért is fontos, mert a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola mindkét intézményében dolgoznak 

értékes pedagógusok, akik a székhelyen és a tagintézményben más tapasztalatokhoz juthatnak 

az osztályok eltérő összetételének köszönhetően. Bízik abban, hogy a közismereti tárgyak 
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óraszámának csökkenése következtében áttevődik a hangsúly a szaktárgyak oktatására. 

Gratulál az iskola teljesítményéhez és a kollegáknak sok sikert kíván. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Elmondja, 2008-ban Pápa Város Önkormányzata jól döntött a Térségi Integrált Szakképző 

Központ kialakításakor, mivel a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a méretéből 

fakadóan maga is egy önálló szakképző központ. Ezt követően a Veszprém Megyei 

Önkormányzattal közösen létrehozták a Pápai Szakképzés-szervezési Társulást, ami 

hozzájárult a szakképzés modernizációjához. A TISZK keretén belül beadott szakképzéssel 

kapcsolatos két sikeres pályázatnak köszönhetően egy milliárd Ft-tal gazdagodott a 

szakképzési rendszer, a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium pedig 

megközelítőleg 900 millió Ft-tal gyarapodott mind az eszközökben, mind a szellemi 

infrastruktúra tekintetében. A TISZK a működése során pályázatokból további forrásokat is 

bevont, amelyből 3-4 millió Ft az intézményt, 16-17 millió pedig az egész rendszert érintett. 

A szakképzési hozzájárulás mértéke 2008-2012. között körülbelül 100-120 millió Ft volt. 

Mindezekkel együtt úgy gondolja, hogy olyan struktúrájú intézmény alakult ki, ami modern, 

korszerű háttérrel szolgálja a szakképzést.  

Az intézmény-összevonásnak köszönhetően a két tantestület kiegészíti egymást, és szerves 

egészként járul hozzá az intézmény sikeréhez. Az elmúlt években a felnőttképzés, illetve a 

szakképzés egyre nagyobb hangsúlyt kapott. Véleménye szerint egy szakközépiskolának nem 

az a célja, hogy minél többen tanuljanak tovább a felsőoktatásban, hanem a szakképzésre való 

felkészítés, természetesen a szakirányú továbbtanulás megalapozása mellett.  

Elmondja, a felsőoktatásban továbbtanulók aránya két-három éven belül elérheti a 80-90 %-

ot. Véleménye szerint a közép, illetve emelt szintű szakképzés jelentősége emelkedni fog, 

hiszen sok esetben ott gyakorlatiasabb képzést tudnak nyújtani, mint a felsőoktatásban. Az 

emelt szintű érettségire jelentkezők száma a közgázban mindig magas volt, a mezőben pedig 

nem a továbbtanulás a cél. A felsőoktatási rendszerben jelenleg nem elvárás az emelt szintű 

érettségi letétele, ebből adódóan a közismereti tárgyakból nem érdeke a diákoknak emelt 

szinten tanulni, ami egy versenyen való részvétel alapfeltétele lenne. Szakmai tanulmányi 

versenyeken mindkét intézményben egyre jobb eredményeket érnek el a tanulók, a szakiskolai 

alapképzésben szervezett versenyeken az elmúlt két-három évben az iskola bent volt az 

országos tízben. Hozzáteszi, a szakiskolai OKTV-n is kiválóan teljesítettek a tanulók, 

valamint a szakma kiváló tanulója versenyen - például a helyben rendezett húsipari 

termékgyártó versenyen – országos első helyezések is születtek. 

Elmondja, a „közgáz-kör” hossza megfelel egy 400 méteres pálya hosszának, és ezért van 

szerepe a Hungarofit-felmérésekben. Hozzáteszi, a diákok igény esetén a tagintézmény 

sportpályáján is futhatnak.  

A Tangazdaság területcsökkentésével kapcsolatban elmondja, a tanulók és a támogatások 

csökkenése miatt már eddig is kevesebb termőterületet műveltek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az intézmény jövőre más fenntartóhoz kerül, ezért döntöttek úgy, hogy az utolsó 

önkormányzati fenntartásban működő évről tájékoztatót kérnek. A pápai közgazda, illetve 

mezőgazda képzéskor a szakképzésről is beszélnek, ahol az átadást követően is nyitva marad 

némely kérdés. Az önkormányzat szakképzéssel kapcsolatos felelőssége 2013. január 1-jét 

követően is megmarad, azonban a kérdésekre az új fenntartónak kell a közreműködésükkel a 

válaszokat megtalálni. A szakképzésben tanuló gyermekek száma folyamatosan – tíz éve – 

csökken, ezt a Pápán lévő két szakképző intézmény létszámának alakulása is mutatja. A 

születések számának csökkenéséből fakadó létszámfogyást az is erősíti, hogy Pápán három 

gimnázium közül választhatnak a diákok, és a tapasztalatok szerint oda jóval többen 
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jelentkeznek a szakképző iskolák helyett. A létszámcsökkenéshez hozzájárulhat a szakképzés 

képzési idejének csökkenése is, ami által komplett évfolyamokkal csökken a létszám. 

Nem szeretne semmit előrevetíteni, de ha az olcsó államot a rendelkezésre álló erőforrások 

leghatékonyabb felhasználásával lehet működtetni, akkor fel fog vetődni a kérdés, hogy a 

szakképzésben tanulók száma, és a szakképzés rendelkezésére álló oktatási terek terjedelme 

arányban áll-e egymással, azaz szükséges-e három telephelyen folytatni a szakképzést. 

Hangsúlyozza, ezzel kizárólag kérdéseket fogalmaz meg, amikkel mindenkinek tisztában kell 

lennie.  

Köszönetet mond az intézménynek a Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság 

nyári lebonyolításában nyújtott segítségért, nagy részt vállalnak annak megszervezésében.  

Külön hálás a helyszín biztosításáért, amelynek köszönhetően sok határon túlról érkezett 

gyermeknek okozhattak maradandó élményeket.  

Az intézmény-összevonással kapcsolatban folytatott megbeszéléseken felmerült, hogy az 

intézménynek új nevet kellene adni. Mivel nem jutottak egyezségre, és egyik intézmény nevét 

sem szerették volna megtartani, az intézmény türelmet kért a névválasztással kapcsolatban. 

Úgy gondolja, az intézmény elnevezése identitásképző gesztus, felkínálja a lehetőséget a 

névvel való azonosulásra, valamint tovább segítheti a két tantestület összekovácsolódását. 

Annak idején neki személy szerint Fenyvessy Ferenc elnevezés tetszett a legjobban, aki az 

Esterházyak idején közgazda és gazdatiszt is volt, és akinek nevét a köztudat a Fenyvessy-

villa névadójaként őrizett meg. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a Pápai Gazdasági Szakképző 

Iskola és Kollégium tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az intézménynek további sikereket kíván és a leendő fenntartóval az 

önkormányzathoz hasonló harmonikus viszonyt.  

 

A testület ülésére dr. Vörös Ibolya képviselő megérkezett, jelen van 14 fő képviselő. 

 

 

Erőss Bulcsú önálló képviselői indítványa (helyi termelői piaccal 

kapcsolatban) 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság úgy foglalt állást, hogy az önálló 

képviselői indítvány tárgyalásra alkalmas, azonban 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 

tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a helyi termelői piac vonatkozásában önkormányzati 

rendelet alkotására, illetve határozathozatalra nincs szükség. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 

ülésén azt a tájékoztatást kapta, hogy a helyi termelői piac működtetése nem kötelező feladat, 

és ez 2013. január 1-jétől sem változik. Megjegyzi, a termelői piac bizonyos tekintetben már 

megvalósult a városban, azonban jobbnak látná rendeletben szabályozni az ezzel kapcsolatos 
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feladatokat, és javasolja, hogy adjanak kedvezményt a helyi piacon az őstermelőknek a 

helypénz tekintetében. 

A bizottsági ülésen a jegyző által elmondottakat elfogadja, hozzáteszi, a Tapolcafői Városrész 

Önkormányzata is úgy döntött, hogy a településrészen támogatja helyi termelői piac 

létrehozását annak ellenére, hogy ez nem kötelező feladat. A törvény a helyi termelők 

segítését a különösen ellátandó helyi feladatok közé sorolja. Kéri a testületet, támogassák 

rendeletalkotásra irányuló kezdeményezését, és adjanak kedvezményt a helypénz tekintetében 

az őstermelőknek. 

 

A testület üléséről dr. Hermann István képviselő elment, jelen van 13 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, Pápán van helyi piac, amelynek működését nem rendeletben szabályozzák. Nem 

érti, hogy a helyi termelői piac és a város által jelenleg működtetett piac között mi a tartalmi 

különbség, miért kellene a testületnek rendeletet alkotni azért, hogy a helyi piac termelői 

piacként működjön. Szerinte a pápai piacban benne foglaltatik a helyi termelői piac is, hiszen 

amíg régen több kistermelő volt, az egész megyét a pápai kertészek látták el a termékeikkel. 

Sajnos ez mára jelentősen csökkent, azonban a pápaiak értékesíteni tudják a piacon az általuk 

megtermelt zöldséget, gyümölcsöt. Véleménye szerint ez a helyi termelői piac fogalmába 

tartozik. Megkérdezi, Erőss Bulcsú képviselőtől, szerinte ez nem így van-e. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Mivel dr. Áldozó Tamás polgármester hosszabb ideje él Pápán, mint ő, ezért nem vitatja az 

általa elmondottakat. Elmondja, a rendeletalkotással gesztust gyakorolnának az őstermelők 

felé, hogy jóval kevesebb helypénzt kellene fizetniük. Szakmailag iránymutató lehet Ángyán 

József professzor által az ezzel kapcsolatban megfogalmazottak, aki különválasztotta a rendes 

piacot a helyi termelői piactól, hozzáfűzi, ő nem vitatja a véleményét. Kanozsainé dr. Pék 

Mária jegyző elmondta, lehetőség lenne arra is, hogy a jelenlegi napokon túl működhessen a 

piac helyi termelői piacként, ezzel is segíthetve a városban és környékén élő őstermelőket. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az elmúlt években kifejezetten prioritásként törekedtek arra, hogy a helyi termékek 

megmutatására a piacon kívül további lehetőségeket biztosítsanak. Példaként említi az 

Agrárexpót, ahol kifejezetten keresték azokat a termelőket, akik valamilyen tovább 

feldolgozott terméküket – lekvárt, szörpöt, sajtot stb.- mutatnának be. Hozzáteszi, ez a 

törekvésük nem hozta az általuk remélt eredményeket, mivel ilyen termékekkel – azok 

mennyisége miatt - nem tudnak rendszeres piaci jelenlétet biztosítani. Erről a törekvésükről 

nem mondtak le, az adventi vásáron szeretnének ismét megpróbálkozni ezzel.  

Elmondja, Pápán kedden, pénteken, szombaton és vasárnap van piac. Amennyiben a helyi 

őstermelőkkel folytatott tárgyalásokon felmerül olyan igény, hogy fenti napokon kívül legyen 

olyan, amikor kifejezetten csak az ők árulhatnak, azt rendeletalkotás nélkül – a 

Városgondnokság szabályzatának módosításával - is támogathatják.  

Fontosnak tartja elmondani, hogy mivel hosszú évtizedek óta ezeken a napokon van piac, 

nehéz lesz bevezetni ettől eltérő időpontokat. A termelői piacra példaként említi a káptalantóti 

piacot, ahol meglehetősen speciális vásárlóközönség jelenik meg, azaz a Balaton-felvidéki 

ingatlanjaikba hétvégén leutazó, az ilyen típusú termékeket kereső középosztálybeli, 

fővárosban élő értelmiség. Hangsúlyozza, ezt a keresletet nem tudják minden helyi piacon 

garantálni. A helyi akciócsoportok kezdeményezték, hogy Pápa környéki településeken – 

Mezőlakon, Marcaltőn stb.- piacok alakuljanak, azonban az eddig nem váltotta be a hozzá 

fűzött reményeket.  
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Hangsúlyozza, a célt, ami mögött valós társadalmi igény van, a legmagasabb szintű helyi 

jogszabály – mint eszköz – nélkül is el lehet érni.  

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Erőss Bulcsú képviselő az indítványában azt javasolta, hogy rendelet alkotására vagy rendelet 

módosítására kerüljön sor az általa megfogalmazott célok megvalósítása érdekében. Az 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság ülésén is elmondta, hogy rendeletmódosításra 

azért nincs lehetőség, mert nincsen e tárgyban önkormányzati rendelet. Hozzáteszi, a belső 

piaci irányelveknek megfelelően 2009-ben felülvizsgálták az önkormányzat hatályos 

rendeleteit. A piacok működésével kapcsolatos szabályokat kormányrendelet és törvény 

szabályozza, így e tárgykörben az önkormányzatoknak nincsen rendeletalkotási jogköre, 

azonban meg kell határozniuk azt, hogy ki a piac üzemeltetője. Pápán a piacot a 

Városgondnokság üzemelteti, akinek erre vonatkozóan szervezeti és működési szabályzatot 

kellett alkotnia, amelyben rögzítették a piac működési feltételeit. A szabályok szerint a piacon 

helyi termelő is árusíthat, ennek megfelelően jelenleg 44 személy rendelkezik éves bérleti 

jogosultsággal, a keddi, pénteki és vasárnapi napokon pedig átlagosan 44 fő árusít. A piac 

kapacitása ennél jóval nagyobb, azaz további őstermelők is árusíthatnának igény esetén. 

Hangsúlyozza, a jelenlegi szabályok megfelelő jogi keretet adnak az őstermelők városi piacon 

történő árusításának. Amennyiben van rá igény, valóban ki lehetne jelölni további egy vagy 

két napot, amikor kizárólag csak az őstermelők árusítanának, azonban úgy gondolja, a piac 

szabályait nemcsak a Pápán élők, hanem a környékbeliek is régóta ismerik, nehezen fogadnák 

el a változásokat. Hozzáteszi, a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadását is a piaci napokhoz 

igazodóan határozták meg, így a piacra vidékről beutazó emberek össze tudták kötni az 

ügyeik intézését a piacon történő vásárlással. Úgy gondolja, hosszú idő alatt rögzülne csak az 

emberekben, hogy a megszokott napok kivételével is vásárolhatnak a piacon. Hangsúlyozza, 

jelenleg is megvan a lehetőség arra, hogy helyi termelők a piacon árusítsanak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Hozzáfűzi, a helyi szociális bolt azért zárt be, mert nem volt olyan termék, amelyet ott 

árusíthattak volna, azaz a bolt nem tudta folyamatosan biztosítani azt a termékskálát, amelyet 

egy ilyen üzletnek a helyi termelők oldaláról teljesíteni kellene. 

Erőss Bulcsú képviselő indítványának tartalmát, miszerint erősítsék a helyi termelők 

lehetőségeit, elfogadja és támogatja, azonban a jegyző törvényességi észrevételét is 

figyelembe véve az indítvány rendeletalkotásra vonatkozó részét nem támogatja. 

Mindemellett fenntartja annak a lehetőségét, hogy egyeztessenek az őstermelőkkel, vagy az 

őket összefogó szervezettel, és amennyiben többletárusítási igény merül fel részükről, készen 

áll arra, hogy közreműködjön a lehetőség biztosításában. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását Erőss Bulcsú képviselő önálló képviselői indítványával 

kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 8 

tartózkodás mellett nem fogadta el az önálló képviselői 

indítványt. 
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Erőss Bulcsú önálló képviselői indítványa (felterjesztési jog likvid hitellel 

kapcsolatban) 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság úgy foglalt állást, hogy az önálló 

képviselői indítvány tárgyalásra alkalmas, azonban 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 

tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Képviselőtestület az önálló képviselői indítványban 

megfogalmazott felterjesztési joggal ne éljen. Az önálló képviselői indítványt a Pénzügyi 

Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett nem javasolja 

elfogadásra. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, tisztában van azzal, hogy az indítványában 

megfogalmazott probléma egyelőre nem érinti Pápát. A felterjesztési joggal akkor is élhet a 

testület, ha az önkormányzat többsége és a kormány színezete is azonos, hiszen ezzel 

felhívják a törvényhozó figyelmét egy rendkívül súlyos problémára. Kanozsainé dr. Pék 

Mária jegyző is elmondta, hogy a törvényhozó is keresi már a megoldást, azonban egyelőre 

nem tudni milyen irányban. Kéri a képviselőket, támogassák indítványát. Tudomása szerint az 

önkormányzatok adóssága 1200 milliárd Ft, amelyből 200 milliárd Ft-ot az idén kellene 

visszafizetniük. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az adósságoknál különbséget kell tenni a folyószámlahitelek és a beruházási 

hitelek között. Az igaz, hogy több önkormányzat – a megyében is volt erre példa - került 

olyan helyzetbe, hogy folyószámlahitelből működést finanszírozott, sőt, olyan is volt, aki egy 

beruházás végszámláit is ebből finanszírozta. Ez valóban súlyos problémákat jelez, hiszen a 

folyószámla-hitel funkciója az átmeneti finanszírozási problémák kiküszöbölése, azaz annak a 

kiegyenlítése, amikor a bevételek és a kiadások nem egy időben jelentkeznek. Az 

önkormányzatok tipikusan két alkalommal jutnak bevételhez, a két adófizetési határnap 

környékén, és a két időszak között ilyen hitelekkel oldják meg a finanszírozást. Korábban 

Pápa Város Önkormányzata 500 millió Ft-os folyószámlahitel-kerettel rendelkezett, ami 

jelenleg 100 millió Ft.  A csökkentésre azért került sor, mert az 500 millió Ft-os keretnek 

többnyire csak a 8 %-át, azaz 40 millió Ft-ot vettek igénybe. A hitelkeret rendelkezésre 

állásának nem volt költsége. Elmondható, hogy az év zárásakor Pápa Város 

Önkormányzatának nem lesznek folyószámlahitel visszafizetéssel kapcsolatos nehézségei. Ez 

nem jelenti azt, hogy ez 2018-ra nem változhat, azonban gondos és fegyelmezett 

gazdálkodással igyekeznek azt elkerülni. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Támogatja az önálló képviselői indítványt. Hozzáteszi, az, hogy jelenleg és korábban az 

önkormányzatnak nem volt szüksége áthidaló hitelre, nem jelenti azt, hogy arra a jövőben sem 

lesz szükség. Irracionális dolognak tartja, hogy megkössék az önkormányzatok kezét. 

Elmondja, amennyiben a bank elfogadja a hitel nyújtásának feltételeit, a kormány pedig más 

rendeletekkel szabályozza az önkormányzatok gazdálkodását, akkor igenis működhet, hogy 

egy naptári éven belül kell visszafizetniük a felvett hitelt. Nem érti, eddig ez miért nem így 

volt. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az önkormányzatok költségvetése a magyar államháztartás egyik alrendszerét 

képezi, és az, hogy ez az alrendszer milyen hiánnyal zár az év végén, az államháztartási hiány 

szempontjából sem közömbös. A korábbi szabályozáshoz képest szigorúbbak a feltételek, és 

helytelennek tartja, hogy a megyében volt olyan önkormányzat, aki nem visszafizette, hanem 

növelte a folyószámla hitelkereteket. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását Erőss Bulcsú képviselő önálló képviselői indítványával 

kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 4 

tartózkodás mellett nem fogadta el az önálló képviselői 

indítványt. 

 

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

 

A testület üléséről Grőber Attila képviselő kiment, jelen van 12 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban 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: 

 

125/2012. (X.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 229/2011. 

(XII.30.) határozat 1. pontjának, a 84/2012. (VI.21.), a 108, 111, 

116/2012. (IX.27.) határozatok végrehajtására adott jelentéseket 

elfogadja. 

 

 

7.  Vegyes ügyek 

 

a)  Hivatásetikai alapelvek és etikai eljárási szabályok (Etikai Kódex) 

jóváhagyása 

 

 

A testület üléséről Grőber Attila képviselő visszaérkezett, jelen van 13 fő képviselő. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Egyetért az Etikai Kódex elfogadásával, ugyanis – ahogyan azt már korábban is jelezte – a 

Polgármesteri Hivatal bizonyos munkatársai nem köszönnek neki. Megkéri Kanozsainé dr. 

Pék Mária jegyzőt, hívja fel a munkatársai figyelmét arra, hogy az ellenzéki képviselő is 

ember. Hozzáteszi, a Városfejlesztési Osztályon még nem fordult elő ilyen, azonban van 

olyan osztályvezető, aki nem fogadja a köszönését. Hozzáteszi, egy román közmondás szerint 
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az otthoni hét év sokat számít, ami alatt ő megtanulta az etikettet. Hozzáfűzi, egy Etikai 

Kódex elfogadásakor a köztisztviselőknek ezen változtatni kellene. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

126/2012. (X.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Polgármesteri Hivatalának köztisztviselőivel szemben 

támasztott hivatásetikai alapelveket és etikai eljárási szabályokat 

(Etikai Kódex) az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy az Etikai Kódexet a 

Hivatal köztisztviselőivel ismertesse meg. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

b) Közoktatási intézmények működtetésével kapcsolatos döntés 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodás mellett, a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül elfogadásra javasolja. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, a közoktatási intézmények 2013. január 1-jétől állami 

fenntartásba kerülnek. Az önkormányzat határozatban döntött arról, hogy nem képes vállalni 

az önkormányzati köznevelési intézmények működtetését, és november 15-ig újabb döntést 

kell hoznia, mivel a mentesülés iránti kérelem kitöltésére eddig nem kerülhetett sor. Jelenleg 

nem egyértelmű, hogy a jövő évben az önkormányzat milyen és mennyi bevételre számíthat, 

ezáltal nem lehet egyértelműen meghatározni, hogy a köznevelési intézmények 

működtetéséhez kapcsolódó kiadásokat az önkormányzat a törvény által előírt feltételek 

mellett tudja-e biztosítani a 2013/2014-es tanévtől. Valószínűleg ez nem fog menni, de még 

az is előfordulhat, hogy néhány intézmény működtetését meg tudnák oldani. A bizonytalanság 

ellenére az önkormányzatoknak most kell nyilatkozni a működtetéssel kapcsolatban, amelyről 

tíz napon belül dönt az illetékes miniszter. Kérdés, mennyire tud majd szakmailag 

megalapozott döntést hozni, mivel több száz kérelemről kell döntenie. Az egyik lehetőség, 

hogy megerősítik az önkormányzat nyilatkozatát, miszerint nem terheli a működtetés, 

azonban az is lehetséges, hogy meghatározzák a települési önkormányzat hozzájárulási 

kötelezettségének mértékét, amennyiben a működtetési képesség hiánya nem, vagy csak 

részben állapítható meg. Úgy gondolja, azzal együtt kell most döntést hozniuk, hogy az azt 

megalapozó feltételek bizonytalanok, mindezekre tekintettel nem tudja támogatni az 

előterjesztést. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Emlékezteti a képviselőket arra, hogy amikor 2003. január 1-jétől az önkormányzatnak kellett 

kifizetnie – véleménye kikérése nélkül - az 50 %-os közalkalmazotti béremelést, még arra 

sem volt lehetőségük, hogy azt mondják, ezt nem tudják megtenni. Úgy emlékszik, az említett 

dolog egy választási győzelmet megalapozó, fél évig tartó ígéret része volt. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Elmondja, szerinte ha az önkormányzat létrehozna egy közhasznú alapítványt, amely 

kizárólag az oktatási feladatokra fókuszálna, megmenthetné az iskolákat az állami 

fenntartásba kerüléstől. A fenntartói szerződés komoly veszélye, hogy két-három év után – a 

kevés gyerekre tekintettel – összevonhatnak néhány intézményt, majd ezt követően 

elbocsátásokra is sor kerülhet. Hozzáteszi, más önkormányzatok is megpróbálták így 

megoldani a helyzetet, igaz, az intézmények fenntartását legtöbbször egyházakra bízták. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, arról is lehetne vitatkozni, hogy az elmúlt 20 évben hogyan változott az oktatás 

finanszírozása, és az vezetett-e választási győzelmekhez, azonban nem teszi. 

Véleménye szerint az oktatás irányításáért felelős államtitkárság nincs a helyzet magaslatán, 

ahogyan ez az anyagból is kiderül, hiszen az október 30-ig beadott mentesülési kérelemhez 

tartozó adatlap kitöltési útmutatója pontatlan, azt a legjobb szándékkal sem lehet kitölteni.  

Ezzel olyan helyzet elé állítják az önkormányzatokat, amelyek megoldhatatlanok. A Pénzügyi 

Bizottság ülésén feltett kérdéseit szívesen feltenné Hoffmann Rózsa oktatásért felelős 

államtitkárnak is, hiszen tudja, nem azok okozták ezt a helyzetet, akiknek most felteszi a 

kérdéseit. Az előterjesztésben szerepel, hogy az adatlapok kitöltésére a jelenlegi információk 

szerint 2012. november 15-ig lesz lehetőség, erre kérnek felhatalmazást az önkormányzat 

képviselőitől.     

Arról is tudna vitatkozni, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működése 

mennyire előkészített, és Klebelsberg Kuno milyen oktatáspolitikát folytatott. Hozzáteszi, jó 

véleménnyel van róla, azonban nem szabad elfelejteni, hogy minisztersége alatt a magyar 

GDP-ből a magyar közoktatásra fordított pénzek ötszörösére nőttek. Klebelsberg Kunotól 

idéz: A magyar hazát nem a kard, hanem a kultúra teszi ismét naggyá. Hozzáteszi, 

amennyiben ez igaz, és valóban Klebelsberg szellemiségét szeretnék követni, nem hozzák az 

önkormányzati képviselőket abba a helyzetbe, hogy olyan dologról kelljen dönteniük, 

amelyről nem rendelkeznek pontos információkkal. 

A helyi önkormányzatnak komoly forrásokra lenne szüksége ahhoz, hogy saját iskoláinak 

irányításába, működésébe, azok felújításába beleszólhasson. Hozzáteszi, minél közelebb van a 

tulajdonos a tulajdonához, annál gondosabban tudja azt kezelni. Nehezen tudja elképzelni, 

hogy egy virtuálisan létező intézmény hogyan tudja az önkormányzat intézményeit gondosan 

irányítani. Érdekelné, hogy egy elromlott számítógépet az önkormányzat, egy későbbi 

működtető, vagy az állam javíttatja-e meg. 

Meggyőződése, hogy valaki két okból kifolyólag állíthat egy nehéz döntésről egyszerű 

dolgokat, az egyik, hogy nem ért hozzá, a másik, hogy nem akarja az igazat kimondani. 

Hangsúlyozza, ő nem tudja eldönteni, hogy az önkormányzatnak vállalnia kell-e minden áron 

az intézmények fenntartását, mivel nem ismeri az ügy feltételeit. Nincsenek tisztában azzal, 

mennyi lesz a helyben maradó adók összege, a személyi jövedelemadó helyben maradó része, 

amelyek ismeretében ki tudnák számolni, képes lesz-e az önkormányzat a közoktatási 

intézmények fenntartására. Érdeklődik, hogy amennyiben a minisztériumban úgy döntenek, 

hogy az önkormányzat bizonyos százalékban – mondjuk 68 %-ban - képes a működtetésre, 

akkor november 15. után a képviselőknek számok hiányában kell meghatározniuk, hogy ez 

valóban így van-e. Hangsúlyozza, sajnos a megjegyzéseit azoknak kell elmondania, akik erről 
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a helyzetről pro forma nem tehetnek, azonban a döntés meghozatalakor tisztában kellene lenni 

az azt megalapozó információkkal. Amennyiben valaki számokkal is alá tudja támasztani a 

határozati javaslatban foglaltakat, támogatni tudja azt, azonban jelen esetben legszívesebben 

nem szavazna, mivel nincs tisztában azzal, miről fog dönteni. Kéri azokat a képviselőket, akik 

már meghozták a döntéseiket, tárják fel előtte a döntésüket segítő tényezőket. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, abból kifolyólag, hogy még nincs kész az ország jövő évi költségvetése - tehát nem 

rendelkeznek az önkormányzat költségvetési koncepcióját megalapozó előzetes 

információkkal - óvatosságból nem mondhatják, hogy mindenképpen tudják majd működtetni 

az intézményeket. Amennyiben a minisztérium úgy látja, hogy az önkormányzat 68 %-ban 

képes finanszírozni az intézményeit, akkor abból az következik, hogy jól bántak a pápaiak 

pénzével, mert 32 %-ot megspóroltak ahhoz képest, ha felelőtlenül kijelentenék, hogy 

működtetni tudják az intézményeket. Hangsúlyozza, az intézmények működtetése 

megközelítőleg 400 millió Ft-ba kerül.  

A határozati javaslatban foglaltak azzal is összefüggnek, hogy Pápán több iskola van, mint 

más, hasonló nagyságrendű településen, és nem biztos, hogy a jelenlegi képzési struktúrának 

minden egyes eleme esetében a pápaiaktól kell elvárni azok finanszírozását. Természetesen 

amennyiben úgy döntenek, hogy az önkormányzat 100 %-ban képes finanszírozni az 

intézményeket, akkor nem fizetnek a fenntartásért, az önkormányzat működteti majd az 

intézményeket, ezáltal a döntési lehetőség is az önkormányzat kezében marad. Úgy tűnik, 

ugyanabba a helyzetbe kerülnek, mint amibe a kórház és a tűzoltóság működtetésével 

kapcsolatosan, ahol olyan feladatokat kellett a pápai adófizetők pénzéből finanszírozni, 

amelyek nem kizárólag a Pápán élő emberek boldogulását szolgálták. Példaként említi, hogy a 

Tűzoltóság öt kistérségben nyújtotta a szolgáltatásait.  

Nem fél attól, hogy a gyermekek számának csökkenése következtében pedagógusokat kell 

elbocsátaniuk, hiszen Pápán 1990 óta a pápai adófizetők pénzéből annyi pedagógus 

álláshelyet finanszíroztak, amennyire a gyermeklétszám figyelembe vételével szükség volt. 

Nem hiszi, hogy a pápaiak azért fizetnének több adót, hogy szakmai mutatókkal és 

gyermeklétszámmal alá nem támasztott pedagógus álláshelyeket tartsanak fenn. Ez nem 

egyszerű összefüggés, és nem biztos, hogy kizárólag a statisztikai adatoktól függ a 

pedagóguslétszám, a magyar oktatási intézményrendszer ennél jóval tagoltabb. Hozzáteszi, 

helyi érdekek is igazolhatnak látszólag indokolatlan lépéseket is. Sajnos a tendencia, miszerint 

3000 gyermek oktatásához kevesebb tanár kell, mint 4000 gyermekéhez, beigazolódni látszik, 

sőt a gyermekek számának további csökkenése várható. Elmondja, volt időszak, amikor 

bővült a tanárképzés, és 20 évvel ezelőtt olyan is volt, hogy némely településen képesítés 

nélküli tanárok dolgoztak, napjainkban pedig sok esetben nyugdíjazás esetén tudnak csak új 

kollegát alkalmazni. Hozzáteszi, ezekről nem az önkormányzat fog dönteni, akár vállalja a 

működtetést, akár nem. 

Elmondja, amennyiben az önkormányzatnak kell vállalnia a működtetést, az sem zárja ki azt, 

hogy ne kelljen abban korrekciókat végrehajtaniuk. Hozzáfűzi, ő is tudná folytatni Grőber 

Attila képviselő által feltett kérdések sorát, hiszen máig nem tisztázott, hogy a két közösséggé 

szétváló munkatársi kollektíva hogyan tud majd együtt dolgozni, esetleg tisztázatlan hatásköri 

problémák felmerülése esetén. Az is kérdés, hogy önkormányzati működtetés esetén 

szeretnének-e minden intézményben fűtőt, gondnokot és karbantartót alkalmazni, vagy a 

feladat ellátására kevesebb ember is elegendő lesz. Véleménye szerint sok a nyitott kérdés, és 

úgy gondolja, akkor hoznak felelős döntést, ha fenntartják a korábbi szándéknyilatkozatukat, 

mivel ezzel fenntartják a döntési lehetőséget a jövőre nézve, amikor több információ áll majd 

rendelkezésre. Hozzáteszi, ha nem lesz több információjuk, nem lesznek könnyebb 

helyzetben, úgy más előfeltételek és indulatok mellett kell majd dönteniük. 
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Grőber Attila képviselő 

A pápai oktatás jelenével és jövőjével kapcsolatban több mindenben egyetért Áldozó Tamás 

polgármesterrel, mint amiben nem, és a polgármester pontosan látja az általa vázolt 

problémákat. Elmondja, az a párt, amelyet a polgármester képvisel, hozott egy kormányzati 

döntést, és a polgármester a politikai lojalitását a szavazataiban is kénytelen megjeleníteni. 

Hozzáteszi, ő nem lojális Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár személye, és a 

szakmai munkája felé sem. Számára a döntést az könnyítené meg, ha pontosan tudná, hogy az 

iskolák működtetéséhez szükséges összeg, valamint az önkormányzat jövő évi 

gazdálkodásához rendelkezésére álló összeg milyen arányban áll egymással, azonban ezt ő 

most nem látja. Tiszteletben tartja Áldozó Tamás polgármester lojalitását, hozzáteszi, ő is volt 

sok olyan esetben lojális, amit ma már lehet, hogy nem tenne. Hangsúlyozza, a véleményük 

között a különbség ezen alapul, és nem szakmai jellegű. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, nagyra tartja Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkárt, a képviselő által 

említett probléma nem az államtitkár asszony feladatával függ össze, hanem azzal, hogy 

egyelőre nem rendelkeznek pontos adatokkal. Hozzáteszi, a központi költségvetés számait 

nem az államtitkár adja meg, ezért igyekszik pragmatikusan megközelíteni a kérdést. 

Véleménye szerint amennyiben nem támogatnák a határozati javaslatot, nem járnának el kellő 

felelősséggel. Jelen helyzetben ezt a döntést tudják meghozni, ezzel nem zárnak le véglegesen 

semmit, fenntartják a lehetőséget arra, hogy később akár ettől tartalmában eltérő döntést 

hozzanak. Tapasztalatai szerint a pápai intézmények örülnének, ha az önkormányzat maradna 

a működtető, hiszen 22 év alatt bebizonyították, hogy jól működtették azokat, az 

intézményekre sok pénzt elköltöttek, a megyei fenntartásba átadott intézmények is jó 

állapotban kerültek ki a kezükből. Mindennek köszönhetően az üzemeltetés költségei is 

kedvezőbbek, példaként említi a Munkácsy Mihály Általános Iskola esetében a hőszivattyú 

működését. 

A központi költségvetési törvény tervezetéből kiderül, hogy a személyi jövedelemadó helyben 

maradó része 8 %-ról 3%-ra, a gépjárműadó 100 %-ról 40 %-ra csökken, megszüntetik a 

személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálásra rendelkezésre álló pénzét, ugyanakkor 

tisztában vannak azzal is, hogy több, a központi költségvetés különböző előirányzatai közötti 

átstrukturálódásra irányuló módosító indítványt is benyújtottak, amelyek súlya legalább 

akkora, mint magáé a törvénytervezeté. Hangsúlyozza, teljes egészében nem látják a központi 

költségvetés számait, holott az önkormányzat költségvetési koncepciójának elkészítéséhez 

tisztában kellene lenniük a számokkal. A központi költségvetés elfogadása az IMF 

megállapodáshoz kötött, és bízik abban, hogy november 15. körül olyan pozícióban lesznek, 

hogy felelősen tudnak tervezni. Hozzáteszi, nem több száz önkormányzat kérelméről kell a 

miniszternek döntenie, hiszen az önkormányzatok kisebb része döntött ahhoz hasonlóan, mint 

amit most a Képviselőtestület elé terjesztettek. Mindehhez hozzátartozik, hogy a fenntartást 

választó önkormányzatok az érzelmi okokon kívül nem tudtak racionális érveket 

felsorakoztatni. A jövőre nézve a döntési kompetenciát fenntartja az önkormányzat, jelenleg 

azonban nem lehet felelősséggel a működtetés mellett szavazni.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 
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127/2012. (X.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (24) b. 

pontjában foglaltak, valamint a jelenlegi információk alapján - a 

rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a 

következő naptári évben kezdődő tanévtől az illetékességi 

területén működő köznevelési intézmények vonatkozásában a 

működtetést nem képes vállalni. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a Pápa város 

illetékességi területén működő köznevelési intézmények Nkt. - 

2013. január 1-jétől hatályos - 74. § (4) bekezdése szerinti 

működtetési kötelezettsége alóli mentesülés érdekében a 

229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet 39.§. (1) bekezdése alapján 

kérelmet nyújtson be a kincstár illetékes területi szerve részére. 

 

Határidő: azonnal, illetve november 15.  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési 

csoportvezető 

 

 

c)  Alapító okiratok módosítása (Pápa Város Önkormányzatának Egyesített 

Szociális Intézménye, Munkácsy Mihály Általános Iskola, Tarczy Lajos Általános 

Iskola, Weöres Sándor Általános Iskola, Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános 

Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pápai Gazdasági Szakképző Iskola 

és Kollégium) 

 

 

A testület üléséről Szirbek Rita képviselő kiment, jelen van 12 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális, valamint a Humánerőforrás Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban 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: 

 

128/2012. (X.25.) 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 a 

Munkácsy Mihály Általános Iskola alapító okiratának 

módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az 

előterjesztés 3. és 4. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tarczy 

Lajos Általános Iskola alapító  okiratának módosítását, 

valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 5. és 6. 

számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Weöres Sándor Általános Iskola alapító okiratának 

módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az 

előterjesztés 7. és 8. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

5. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Erkel 

Ferenc Ének-Zenei Általános  Iskola és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítását, 

valamint  annak egységes szerkezetét az előterjesztés 9. és 

10. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

6. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Gazdasági Szakképző Iskola és    Kollégium alapító 

okiratának módosítását, valamint annak egységes 

szerkezetét az előterjesztés 11. és 12. 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 okiratok alapján a Szervezeti és 

Működési Szabályzatok szükséges módosítását végezzék el, és 

az egységes szerkezetű Szabályzatokat terjesszék Pápa Város 

Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága 

elé jóváhagyásra.  
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Határidő: benyújtásra: 2012. november 30. 

jóváhagyásra: 2012. december 31. 

Felelős: Intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

 

 

d) Pápa 0993/12 hrsz-ú és 01000/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, azokról 

a Szabó Dezső utcai területek belterületbe vonásáról van szó, amelyek a hulladékkezelő 

telepet érintik, az állatvédők által használt területeket nem. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban 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: 

 

129/2012. (X.25.) határozat 

Pápa Város Képviselőtestülete a Pápa 0993/12 hrsz-ú és 

01000/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásával egyetért.  

A településfejlesztés folyamatosságának és a 4 éven belül 

tervezett felhasználás figyelembevételével a Képviselőtestület 

belterületbe vonásra ezen ingatlanokat kijelöli. 

 

Utasítja a polgármestert a határozat Földhivatalba történő 

megküldésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

indítványozza, hogy a 146., a 147. és a 148. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja 

meg a testület. 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt. 

 

A testület ülésére Szirbek Rita képviselő megérkezett, jelen van 13 fő képviselő. A 

Képviselőtestület 11,45 órakor ismételten zárt ülésen folytatja munkáját. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A zárt ülést követően a nyilvános ülésen ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott 

döntéseit. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 12, 10 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester jegyző 


