
 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 186/2012. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 15-i 

ülésén, a 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, Venczel Csaba, dr. Hermann István, Erőss Bulcsú, 

Grőber Attila képviselők, 12 fő. 

  

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

   

Rádi Róbert kabinetvezető, 

Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő, 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető, 

meghívottak 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: Szirbek Rita képviselő. 

Távolmaradását bejelentette: Pingiczer Sándor képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 13,00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a 

Képviselőtestület ülése határozatképes, 12 fő képviselő jelen van.  

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testület következő ülésére 2012. november 27-én 8,00 

órakor, közmeghallgatásra pedig ugyanezen a napon 16,00 órakor kerül sor a Régi Városháza 

aulájában. A közmeghallgatás témája a belváros rehabilitációja, valamint a Fő tér 

rekonstrukciója lesz. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról, azzal, hogy először a 

152. sorszámú előterjesztést tárgyalja meg a testület.  

 

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

határozatot hozta: 

 

133/2012. (XI.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. 

november 15-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 
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1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati 

lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

49/1993. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. 2013. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyása  

 

3. Vegyes ügyek 

 
Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

3. Vegyes ügyek 

 

a) Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos döntés 

 

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

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás 

mellett nem javasolja elfogadásra, a Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést egyhangúlag 

elfogadásra javasolja.  

Elmondja, a jelenlegi előterjesztésben az elmúlt ülésen hozott döntés fenntartására tesznek 

javaslatot, jogszabályváltozásból kifolyólag újból meg kell erősíteniük, hogy a város nem 

képes 2013. január 1-jétől vállalni az intézmények működtetését. Hozzáteszi, továbbra is 

érvényes az a kiegészítő szabály, hogy a pótbefizetési kötelezettség meghatározását követő 8 

napon belül – az előírt befizetés mértékéhez képest - az önkormányzat módosíthatja a 

döntését. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

134/2012. (XI.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a nemzeti 

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

pontjában foglaltak, valamint a jelenlegi információk alapján - a 

rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére az 

illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az 

állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 

intézmény vonatkozásában 2013. január 1-jétől a működtetést 

nem képes vállalni. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a Pápa város 

illetékességi területén működő köznevelési intézmények Nkt. 

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. 
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Egyidejűleg a Képviselőtestület a 127/2012. (X.25.) határozatát 

hatályon kívül helyezi.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Rádi Róbert kabinetvezető 

 Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési  

 csoportvezető 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 49/1993. (XII.21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bakalár Attila köztisztviselő, Bánhidi László, a 

Városgondnokság vezetője és Tardos Géza, a Házkezelőség vezetője. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag, az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2 

igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete a rendelet-tervezetben 

foglalt díjtételek emelését elfogadja. 

Elmondja, az előterjesztésben egy mérsékelt inflációt követő emelésre, illetve a rendelet 

mellékletében a tilalmi listáról két ingatlan törlésére tesznek javaslatot, amelyek a későbbiek 

folyamán – a testület későbbi döntésétől függően - forgalomképessé tehetők és értékesíthetők. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 

megalkotja az alábbi rendeletet: 

 

23/2012. (XI. 15.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 49/1993. (XII.21.) 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. 2013. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyása 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Borisz Terézia belső ellenőr. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Elmondja, a határozati javaslat 2. pontjában szerepel, hogy az 1. sz. mellékletben foglalt 

feladatok külső szakértő megbízása útján kerülnek végrehajtásra. Megkérdezi Kanozsainé dr. 

Pék Mária jegyzőtől, arról a szakértőről van-e szó, akit évek óta megbíznak ezzel a feladattal, 

vagy más személyre gondoltak. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

A kérdésre válaszolva elmondja, megbízási szerződés alapján évek óta ugyanaz a cég végzi az 

ellenőrzéseket, hozzáteszi, szakmai szempontból megbízhatóak, jó vele a kapcsolatuk.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Elmondja, az intézmények számában és a vizsgálandó intézményi költségvetésekben is lesz 

változás, ezért is tér el az ütemterv a korábbi évekétől. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

135/2012. (XI.15.) határozat 

1./ Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 119. §-ában foglaltak alapján a 2013. 

évi ellenőrzési munkatervet az 1. és 2. számú melléklet 

szerint jóváhagyja. 

Utasítja a jegyzőt, hogy az ellenőrzések végrehajtásáról - a 

2./ pontban foglaltak figyelembevételével - gondoskodjon. 

 

2./  Az 1. számú mellékletben foglalt feladatok külső szakértő 

megbízása útján, a 2. számú mellékletben foglalt feladatok a 

Polgármesteri Hivatal belső ellenőre által kerüljön 

végrehajtásra.  

 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyző 

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

136/2012. (XI.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 118, 

119/2012. (X.11.), a 124/2012. (X.25.) határozat 1. pontjának, 

valamint a 126/2012. (X.25.) határozatok végrehajtására adott 

jelentéseket elfogadja. 

 

 

3. Vegyes ügyek  

 

b)  Gróf Esterházy Károly Múzeum átvételével kapcsolatos tárgyalások 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Nagy L. István múzeumigazgató. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Elmondja, a megyei fenntartású, nem megyeszékhelyen, illetve megyei jogú város területén 

lévő muzeális intézmények fenntartása 2013. január 1-jétől a települési önkormányzathoz 

kerül át. Hozzáteszi, a tárgyalások során egyeztetik majd a részleteket, a megállapodást pedig 

a Képviselőtestület hagyja jóvá. A Gróf Esterházy Károly Múzeum 1992-ben került megyei 

fenntartásba, és most lehetősége van önállóvá válni. Korábban már volt szó a pápai 

gyűjtemények integrációjáról, közös múzeumi fenntartás alá vonásáról, itt elsősorban a 

Kékfestő Múzeumra gondol, azonban sikeres pályázat esetén a Zsinagógában is 

működtethetnek majd állandó kiállítást, így az is a közös múzeumi szervezethez tartozna. 

Jelenleg az átadás-átvétellel kapcsolatos tárgyalásokra hatalmazza fel őt a Képviselőtestület. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

137/2012. (XI.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a muzeális intézményekről, 

a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. tv. módosításáról szóló 2012. évi CLII. tv. 30. § 

(3) bekezdésében foglaltak alapján folytasson tárgyalásokat a 

pápai Gróf Esterházy Károly Múzeum átvételére vonatkozóan. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

      Rádi Róbert kabinetvezető 
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c) Schwetzingeni karácsonyi vásárra utazó delegációban résztvevők felkérése és 

kijelölése 
 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a delegációban Erőss Bulcsú, Bocskay László és Venczel Csaba képviselő vesz 

részt, színpadi fellépőként a vendéglátók a Tücsök gyermek népi zenekart hívták meg.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
 

 

138/2012. (XI.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a schwetzingeni karácsonyi 

vásárra Pápa város képviseletében utazó delegációban 

résztvevőket felkérje és kijelölje. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 13, 15 órakor bezárja.  

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester jegyző 


