
 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 198/2012. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 27-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, 

Szirbek Rita, Pingiczer Sándor, Grőber Attila képviselők, 14 fő. 

  

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

   

Rádi Róbert kabinetvezető, 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető, 

Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő, 

Szekeresné Markolt Zita adócsoport vezető,  

Sternerné Szalai Krisztina köztisztviselő,  

Bakalár Attila köztisztviselő,  

Heizer Zoltán köztisztviselő, 

intézményvezetők jelenléti ív szerint, 

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. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 08,00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a 

Képviselőtestület ülése határozatképes, 14 fő képviselő jelen van. Tájékoztatja a jelenlévőket, 

hogy 2012.11.23-án hajnalban tragikus hirtelenséggel – szívroham következtében - elhunyt 

Lőrincz Zsigmond, Kovászna polgármestere. Elmondja, a polgármester felejthetetlen 

érdemeket szerzett a két város kapcsolatának építésében. Megkéri a jelenlévőket, hogy egy 

perces néma felállással fejezzék ki tiszteletüket az elhunyt emléke előtt. 

 

A jelenlévők egyperces néma felállással emlékeztek Lőrincz Zsigmondra. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról.  

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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139/2012. (XI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. 

november 27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 
 

1. Beszámoló az önkormányzat  2012. évi háromnegyedéves 

gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési 

csoportvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési 

koncepciója 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési 

csoportvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 

szóló 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

       Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

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

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a települési hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a temetőkről és a 

temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

      Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a közterület 

használatról és a reklámozás rendjéről szóló 18/1994. (V.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
   

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a hivatali helyiségen 

és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, 

valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 20/2011. 

(VII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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8. Beszámoló Pápa Város Önkormányzata 

Városgondnokságának tevékenységéről 

Előadó: Bánhidi László intézményvezető 

 

9. Tájékoztató a katasztrófavédelmet érintő ez évi jogszabályi 

változásokról, a normaváltásból fakadó szervezeti- és 

feladatrendszer módosulásáról, valamint a 

katasztrófavédelem által ez évben elvégzett munkáról 

Előadó: Csillag István tű. alezredes 

 

10. Vegyes ügyek 

 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

1. Beszámoló az önkormányzat  2012. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a mellékelt 

jelenléti ív szerint. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

mellett, a Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 

elfogadásra javasolja. A Borsosgyőri és a Tapolcafői Városrész Önkormányzatának testülete 

az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

 

140/2012. (XI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzat 2012. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 

szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

elfogadja. 
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2. Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a mellékelt 

jelenléti ív szerint. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

mellett, a Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, 

a Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 

elfogadásra javasolja. A Borsosgyőri és a Tapolcafői Városrész Önkormányzatának testülete 

az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, a koncepció egyik célja az elkövetkező évre vonatkozó alapelvek és célkitűzések 

rendszerezése. Az előterjesztésben is szerepel, hogy az önkormányzat jövő évi 

gazdálkodásához szükséges adatok jelenleg nem ismertek, ebből kifolyólag rendkívül nehéz 

tervezni, azaz a napirend felett nem tudnak érdemi vitát nyitni. A kormány 

gazdaságpolitikájából fakadó megállapításokkal nem minden esetben ért egyet, és előfordul, 

hogy a hazai és nemzetközi szakértők azokról egészen másként vélekednek. Véleménye 

szerint az előterjesztésbe a pillanatnyilag ismert kormányzati elképzeléseket adaptálták.  

Az előterjesztés szerint a Széll Kálmán Tervben lerakták a legszükségesebb alapokat a 

reálgazdaság növekedéséhez és az államháztartás egyensúlyának fenntartásához, azaz a 

Tervben lefektetett adó-átalakítások hatására 2013-ban a nettó keresetek a bruttó 

átlagkereseteknél magasabbak lesznek, és ez a reálbérek növekedését fogja eredményezni a 

2012. évhez hasonlóan. Ezzel nem ért egyet, mindenhol a reálbérek csökkenését 

prognosztizálják. 

Az előterjesztő szerint a helyi adó bevételek növelése érdekében fel kell tárni az adóztatás 

tartalékait, megjegyzi, erről már döntöttek a testület egy korábbi ülésén. Fentiek eléréséhez új 

adónem bevezetését és az adómérték emelését sem javasolják, amivel egyetért, azonban nincs 

elképzelése arról, hogyan tudják növelni az adóbevételeket, mivel a behajtásnak köszönhetően 

nem jutnak jelentős bevételhez.  

Véleménye szerint az előterjesztés nem segíti az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

előkészítését, azt nem tartja tárgyalásra alkalmasnak, mivel nem nyújt kapaszkodókat a jövő 

évi költségvetés tervezéséhez. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, minden évben november 30-ig kell a testület elé terjeszteni a költségvetési 

koncepciót. A költségvetési koncepció tervezését alapvetően megnehezíti, hogy nincs az 

országnak elfogadott központi költségvetése. Hozzáteszi, már arra is volt példa, hogy 

december 31-én fogadták el a központi költségvetést, és akkor is el kellett készíteniük a 

költségvetési koncepciót. A koncepcióban leginkább a városra nézve határozhatják meg 

azokat a szempontokat, amik alapján a jövőben gazdálkodni fognak, és amik lényegében nem 

különböznek a korábbi évek szempontjaitól.  

Elmondja, számításaik szerint a város jövőre is folyószámla-hitel nélkül fog tudni működni, 

megjegyzi, az ország városainak többsége rendelkezik működési hitellel. Hangsúlyozza, az 

önkormányzat a folyószámlahitelt szükség esetén a bevételek beérkezéséig vette igénybe - az 

évet működési hitel nélkül zárták, és azt szeretné, ha ez jövőben is így lenne, ezért hoztak 
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koncepcionális döntéseket. Példaként említi az intézmények gazdálkodásában is a 

takarékosságra törekvést, ami szintén azt az óvatosságot közvetíti, amit a koncepció készítése 

során is figyelembe vettek.   

A helyi adók tartalékaival kapcsolatban elmondja, a pontos adófizetők érdekében is 

hatékonyabb adóellenőrzést remél 2013-ban, erre a feladatra létszámbővítés történt az 

adócsoportban. Véleménye szerint aki nem fizet adót, a közösséget károsítja meg 

cselekedetével. Hozzáteszi, egy kedvezmény megszüntetésével bevezették a garázsadót, 

aminek pontos fizetésére 2013-ban már felhívhatják az érintettek figyelmét, továbbá az 

építményadó alapjául szolgáló, és a vállalkozások által vállalkozási célra használt ingatlanok 

alapterületét – az adó tárgyát – szeretnék felmérni a teljesség minél nagyobb igényével, ezzel 

is a pontos adófizetést céloznák meg. Hangsúlyozza, az adóellenőrzésekre fordított pénz 

többszörösen megtérül, és fentieknek köszönhetően emelkedhetnek az adókból befolyt 

bevételek. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem hangzott 

el. Megköszöni a képviselőknek, hogy az előterjesztés keretein belül maradnak annak 

tárgyalása folyamán. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

141/2012. (XI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási 

szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag, az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Szervezete a rendelet-tervezetben 

foglaltak bevezetését támogatja. 
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Elmondja, a rendelet módosítása szorosan kapcsolódik a települési hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításához, hiszen 

a települési hulladékkal kapcsolatos díjfizetésre vonatkozó kedvezmények megállapításáról 

van szó. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén javasolt módosítását nem 

támogatták képviselők. Indítványában előadta, hogy a rendelet tervezet 21/A § (1) bekezdését 

egészítsék ki egy d) ponttal, miszerint az az egyedül élő személy, akinek a havi jövedelme 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, legyen 

jogosult a közszolgáltatási díjból 50 % kedvezményre. A bizottság ülésén elhangzott, hogy a 

200 %-os határ is jelentős kedvezményt biztosít, hiszen egyéb, szociális alapon biztosított 

juttatásra való jogosultság esetében még ennél is alacsonyabb az egy főre jutó jövedelem 

határa, példaként említi a gyermekvédelmi támogatást, illetve egyéb családtámogatási 

ellátásokat. A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak 

szerint az az egyedül élő, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 350 %-át, 25.000 Ft temetési segélyre jogosult, amennyiben többen 

élnek egy háztartásban, és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíj 300 %-át, a segély összege 25.000,-Ft. További példaként hozza fel, hogy a 

közgyógyellátásra való jogosultság esetében az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg a 

mindenkori öregségi nyugdíj 210 %-át. Mindezek mellett indítványát az is indokolta, hogy az 

egyedül állók – akár nyugdíjasok, akár középkorúak – nem kapnak családtámogatási 

ellátásokat, kizárólag lakásfenntartási támogatásra jogosultak, illetve a jövedelmüktől függően 

szociális segélyben részesülhetnek. Fentiekre tekintettel javasolta, emeljék meg a 

kedvezményhez való hozzájutáshoz szükséges jövedelem határát, azaz 57.000 Ft helyett 

71.250 Ft legyen az egy főre eső jövedelem maximuma. Hozzáteszi, indítványának további 

indoka, hogy az egyedül élőknek egy fizetésből kell kifizetniük a magas rezsiköltségeket. Az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén előadott indítványában az egy főre eső jövedelem 

felső határaként a mindenkori öregségi nyugdíj 250 %-át javasolta, azonban az önkormányzat 

rendelkezésre álló forrásait figyelembe véve jelenleg ezt 220 %-ra módosítja. Kéri a testületet 

módosító indítványa támogatására. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Elmondja, először kerül sor a rendelet-tervezetben szereplő kedvezmény bevezetésére, amivel 

a nehéz anyagi körülmények között élő családokon szeretnének segíteni. Az előterjesztő 

szociális érzékenységét az is mutatja, hogy az egy főre jutó jövedelmet az egy háztartásban 

élők számára bontja le. Elmondja, a rendelet-tervezetben foglaltakat támogathatónak tartja, és 

kéri a képviselőket is az eredeti előterjesztés támogatására. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Elmondja, elfogadhatónak tartja az előterjesztésben található jövedelemhatárt az egyedül élők, 

és a több fős családok esetében is. Véleménye szerint nincsen több kiadása egy egyedül élő 

személynek, ezért nem támogatja Szirbek Rita képviselő módosító indítványát.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a díjkedvezményre jogosultak közszolgáltatási díjának másik felét Pápa Város 

Önkormányzata téríti meg a gazdasági társaságának, azaz ezt a díjat átvállalja a 

kedvezményre jogosult személyektől. A hulladékkezelési díjakat úgy határozzák meg, hogy 

azok fedezzék a felmerülő költségeket. A rendelet-tervezet módosításával a városban jelenleg 

érvényben lévő kedvezmények körét bővítenék, amely tipikusan a családokat érintené. Fontos 

szempont volt a jövedelemhatár meghatározásánál, hogy a két, viszonylag alacsonyabb 
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jövedelemből élő, két gyermeket nevelő családok is beleférjenek a kedvezményezettek 

körébe. A települési hulladékkal kapcsolatos rendelet-tervezet módosításában jelenleg 

szeretnék bevezetni a kisebb űrmértékű gyűjtőedényt, ezzel is lehetőséget biztosítva arra, 

hogy a kevesebbet fogyasztó háztartásban élőknek kevesebbet kelljen fizetniük. Egyetért 

Venczel Csaba képviselővel, hogy kevesebb jövedelem esetén a fogyasztás – és ebből 

fakadóan a hulladék - mértéke is kisebb. 

Elmondja továbbá, hogy a városban lehetőség van a szelektív hulladékgyűjtésre, amivel 

szintén csökkenthető a hulladék mennyisége. Az egyéni szerződésekből fakadóan e 

lehetőségeket bárki igénybe veheti, ez komoly előrelépést jelent a korábbi évek merev 

rendszeréhez képest. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását Szirbek Rita képviselő módosító indítványáról, miszerint a 

települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról szóló 

önkormányzati rendelet szerinti ingatlan természetes személy tulajdonosa a közszolgáltatási 

díjból 50 % díjkedvezményre a rendeletben foglaltakon túl abban az esetben is jogosult, 

amennyiben egyedül él, és háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át. 

 

 

A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 6 

tartózkodás mellett Szirbek Rita képviselő módosító indítványát 

nem fogadta el. 

 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 

megalkotja az alábbi rendeletet: 

 

 

 

24/2012. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. 

(VII.8.) 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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4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mészáros Csaba, a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és 

Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül, a Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 

elfogadásra javasolja. A Borsosgyőri Városrész Önkormányzatának testülete a rendelet-

tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Tapolcafői Városrész Önkormányzatának 

testülete a rendelet-tervezetet 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 

nem javasolja elfogadásra. A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti 

Szervezete a rendelet-tervezetben foglalt díjtételek emelését elfogadhatónak tartja. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, korábban már volt szó a díjemelésről, és dr. Áldozó Tamás polgármester azt 

mondta, mivel az komoly terhet róna a lakosságra, megvizsgálják, hogy pályázati pénzből, 

vagy átcsoportosítást követően, esetleg az önkormányzat saját forrásával kiegészítve hogyan 

lehetne csökkenteni a díjakon, azonban a rendelet-tervezetben egyelőre nincs erről szó. 

Elmondja, jelenleg a 110-120 literes gyűjtőedény esetében negyedévente 6680,- Ft a 

szemétszállítási díj összege, ez jövőre 9526,- Ft-ra emelkedne, azaz egy háztartásnak 

megközelítőleg 12.000 Ft-tal kell többet fizetnie évente ezért a szolgáltatásért. Véleménye 

szerint az emelés mértéke a sokat vitatott kommunális adó nagyságrendjével vetekszik. 

Hozzáteszi, amikor először merült fel a díjemelés szükségessége, más jövedelmi viszonyok 

voltak. Információi szerint van olyan település, ahol az önkormányzat átvállalja a díj 10-12 

%-át, igaz, van, ahol ezt csak az első félévben tetszik meg. Megkérdezi dr. Áldozó Tamás 

polgármestert, lát-e bármilyen lehetőséget a magas díj mérséklésére.  

Az előterjesztésben szerepel, hogy a pápai kistérségi hulladékkezelő létesítmény területére 

esetileg beszállított kommunális hulladék után fizetendő díj 25 Ft/kg+1000 Ft/beszállítás. 

Elmondja, a díjat aránytalanul magasnak tartja, ami nem ösztönzi az embereket arra, hogy ne 

folyamodjanak az illegális hulladéklerakáshoz. Számításai szerint amennyiben valaki saját 

gépjárművel és utánfutóval 100 kg hulladékot szeretne kiszállítani a szeméttelepre, annak 

4445 Ft-ot kellene fizetnie. Javasolja, hogy állapítsanak meg kedvezőbb összeget. 

Elmondja, korábban évente kétszer, majd később évente egyszer volt lomtalanítás a városban, 

az idén pedig időpont-egyeztetés alapján, kissé bonyolultnak tűnő procedúrával lehetett 

elszállíttatni a háztartásokban keletkező lomot. Érdeklődik, mennyien éltek ezzel a 

lehetőséggel, mivel meggyőződése, hogy e gyakorlatnak köszönhetően sokkal kevesebb 

kommunális hulladék kerül a megfelelő helyre. Hozzáteszi, többen is jelezték neki ezt a 

problémát, ezért javasolja, gondolják át a korábbi évek gyakorlatának visszavezetését. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Hangsúlyozza, nem szeretnék visszaállítani a lomtalanítás kapcsán a korábbi évek 

gyakorlatát, amikor is a lomtalanítás napjai alatt a város szemétdombbá alakult.  Azok 

számára sem szeretné megteremteni a hulladéklerakás feltételeit, akik a legnagyobb 

mértékben tartózkodnak attól, hogy jogkövető módon betartsák a helyi hulladékgazdálkodásra 
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vonatkozó szabályokat. Tudomásul veszi, hogy Pingiczer Sándor képviselő ezt szeretné, ő 

azonban nem.  

Elmondja, az a személy, akinek 5000 Ft-ot kell fizetnie a kommunális hulladék 

beszállításáért, az 530 liter hulladékot visz ki a telepre, ami pontosan négy és félszer annyi, 

mint amennyi egy átlagos háztartásban hetente keletkezik. Érdekelné, hogy milyen 

tevékenységből termelődik alkalmilag ekkora mennyiségű kommunális hulladék. Kifejezetten 

jónak tartja, hogy a korábbiakhoz hasonlóan erre most is van lehetőség, jelenleg kizárólag a 

literre számított díjat változtatták meg kilogrammra.  

A hulladékkezelésért fizetendő díj csökkentéséhez nem nyújtható be pályázat, azok a 

települések, akik átvállalják a díj bizonyos százalékát, azt utána az adóbevételekből fizettetik 

meg. Véleménye szerint ezzel azt a helyzetet idézik elő, hogy az elkövetkezendő években 

kezelhetetlenné válik náluk a hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás.  

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulás számára segítséget a beruházás befejezéséhez szükséges önrész kiváltása jelentene. 

Abban az esetben, ha az önrész biztosítására a társulás nem tud pályázni, hitelt kell felvennie, 

a hitel törlesztésének a díját pedig be kellene építenie a közszolgáltatásért fizetendő díjakba. 

Ezt mindenképen szeretnék elkerülni, és ilyen formában elmondható, hogy pályázati 

támogatással megakadályozhatják a díjak további emelését.  

Elmondja, a Királyszentistváni rendszert joggal érheti kritika, hiszen annak a kiépítése nem 

volt kellően átgondolt. Hozzáteszi, Pápa ehhez a rendszerhez utólag csatlakozott, nem volt 

egyéb lehetősége. A rendszer fenntartási időszakon túli finomítása jelenthet lehetőséget arra, 

hogy a hulladékkezelési díjat ne, vagy csak mérsékelten – az inflációt követő módon – kelljen 

emelni. A Királyszentistváni rendszert működtető gazdasági társaság pozícióját jelenleg 

gyengíti, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékot nehezen lehet értékesíteni a piacon, a 

válságban lévő iparnak köszönhetően nincsen arra kellő megrendelés. Meg kell vizsgálni az 

elfogadott hulladékgazdálkodásról szóló törvény hatásait, amely hulladéklerakási díjat állapít 

meg a Királyszentistváni lerakóban már kiszelektált, tovább nem hasznosítható hulladék 

elhelyezése után. Hozzáteszi, egyenlőre nincs elérhető közelségben olyan technológia, amely 

napirenden kívül helyezné ezt a díjat.  

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, ő is azt szeretné, ha a város rendezett és gondozott lenne, visszautasítja dr. Áldozó 

Tamás polgármester feltételezését. Arra volt kíváncsi, hogy a lomtalanítás melyik formája 

hatékonyabb. Az eseti hulladékbeszállítással kapcsolatban elmondja, a kilogrammonkénti díj 

10 Ft-ra történő csökkenése esetén biztosan többen vennék igénybe ezt a lehetőséget és a 

szemetet nem az erdő szélén tennék le.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, kifejezetten üdvösnek tartja, hogy kizárólag annak az alkalmilag képződött 

hulladékát szállítsák el, aki pontosan fizeti a díjat.  

 

Mészáros Csaba ügyvezető igazgató 

Elmondja, korábban a lomtalanítást a Városgondnokság munkatársai végezték, az idén 

vezették be, hogy mindenkihez időpont egyeztetést követően mennek ki a KÖZSZOLG Kft. 

munkatársai. Az igényfelmérések is azt mutatták, hogy a lakosság olyan megoldást szeretett 

volna, aminek köszönhetően nem válik a város hetekre szemétdombbá, hiszen az ingatlanok 

elé kitett lomot egyesek szinte azonnal átválogatták, feltúrták, rendetlenséget hagyva maguk 

után. Ebből kifolyólag döntöttek úgy, hogy a lomtalanítást kizárólag azok a tulajdonosok 

vehetik igénybe, akik pontosan fizetik a hulladékkezelési díjakat. A rendszer bevezetése 

sikeresnek bizonyult, javult a díjfizetési fegyelem, és a lakosoktól pozitív visszajelzések 
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érkeztek. A különböző körzetek lomtalanítási időszakain kívül egy plusz időszakot 

biztosítottak, azaz november 30-ig újra jelezhették a lakosok az igényeiket.  

A lakótelepeken a lomok elszállítására előre meghirdetett időpontokban konténereket 

helyeztek el, a tapasztalatok szerint azonban jóval kevesebben vették igénybe ezt a 

lehetőséget, mint amennyire számítottak, ezért ott is átállnak az időpont-egyeztetésen alapuló 

lomtalanításra.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A lomhulladék egyedi módon történő begyűjtése mellett szól az is, hogy így nem tehetnek ki 

az emberek a lomok közé elektromos, vagy oda nem való hulladékot, így vélhetően 

csökkenteni tudják a Külső- Várkertben a szétvert hűtőgépek, illetve számítógépek számát. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Megkérdezi, hogy kizárólag a KÖZSZOLG KFt.-nél lehet-e beszerezni a hulladék 

elszállításához szükséges edényeztet. 

 

Mészáros Csaba ügyvezető igazgató 

A kérdésre válaszolva elmondja, a tulajdonosok bárhol beszerezhetik a gyűjtőedényt, a 

lényeg, hogy az kompatibilis legyen a hulladékgyűjtő autókkal. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Érdeklődik, hogy ugyanabban az utcában élő lakóközösség bérelhet-e közösen konténert az 

egyéni gyűjtőedény helyett. 

 

Mészáros Csaba ügyvezető igazgató 

Elmondja, a jelenleg érvényben lévő szabályozás ezt nem teszi lehetővé, a rendelet az 

ingatlantulajdonos kötelezettségévé teszi a megfelelő gyűjtőedény beszerzését. A konténeres 

hulladékgyűjtés kizárólag a lakótelepeken lehetséges, mivel ott helyhiány miatt fizikailag 

lehetetlen lenne megoldani a háztartásonkénti külön gyűjtőedény-használatot. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, leginkább a nagy gyűjtőedények, konténerek vannak kiszolgáltatva az illegális 

hulladéklerakásnak, hiszen azokat sokszor olyanok is igénybe veszik, akik nem fizetnek 

hulladékkezelési díjat. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Véleménye szerint az eseti hulladékbeszállítás díjának csökkentése nem feltétlenül 

csökkentené az illegális hulladéklerakók számát. Az általa képviselt körzetben, a város 

peremén gyakran raknak le illegális hulladékot, és sokszor még felszólítás ellenére sem 

változtatnak a magatartásukon. Véleménye szerint sokkal célszerűbb lenne az illegális 

hulladékot lerakó személyek felderítése, és azok megbüntetése.  

A lomtalanítással kapcsolatban elmondja, az elmúlt években működő rendszer lehetőséget 

biztosított arra, hogy a lomizásból származó hulladékot is kitehessék az illetékesek. Példaként 

említi, hogy a Kálvária temetőben a zöldhulladék gyűjtésére kihelyezett konténerbe gyakran 

került nagyméretű háztartási hulladék, ami miatt már nincsen ott konténer. Fentiekre 

tekintettel kifejezetten jónak tartja a lomtalanítás során idén bevezetett gyakorlatot. 

Hozzáteszi, az illegális hulladéklerakásnak viszonylag kis mértékben szabna gátat az eseti 

hulladékbeszállítás díjának csökkentése.  
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az illegális hulladéklerakás valóban összefügg a díjtételekkel, hiszen az illegálisan 

lerakott, de a szolgáltató által összegyűjtött, vagy a Városgondnokság által a telephelyre 

beszállított hulladék ártalmatlanítását is meg kell fizetni, hiszen azt is el kell szállítani a 

Királyszentistváni hulladéklerakóba, illetve azt szelektálni kell. Hozzáteszi, rosszabb esetben 

egy olyan szolgáltatóhoz kell elszállítani az illegálisan lerakott hulladékot, akinek 

jogosultsága van egy szétszedett számítógép, vagy hűtőszekrény ártalmatlanítására. 

Elmondja, az illegális hulladéklerakással szemben egyelőre tehetetlen a város, és reméli, hogy 

ebben változás fog bekövetkezni, és határozottabban tudnak majd ez ellen fellépni. Egyetért 

azzal, hogy a város szélén lerakott illegális hulladék nagy része a lomizásból származik, ami 

jelenleg nem illegális, de bízik abban, hogy egyszer majd ellehetetlenül ez a tevékenység. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Támogathatónak tartja az előterjesztést az abban foglalt díjtételekkel. A szelektív 

hulladékgyűjtésnek köszönhetően jelentősen csökkenthető a háztartásokban a 

gyűjtőedényzetbe helyezett szemét mennyisége. Szomorúan tapasztalta, hogy ezeket a 

konténereket is gyakran megrongálják.  

Egyetért azzal, hogy egy lakótelepi körzetben - helyhiány miatt - nem lehet egyéni 

gyűjtőedényt bevezetni, mindemellett kötelezhetnék a lakóközösségeket a konténerek 

elzárására, körbekerítésére, ezáltal is csökkentve az illegális hulladéklerakás lehetőségét. 

Elmondja, egy 120 literes edény elszállítása 577,- Ft-ba kerül, míg konténer esetén 120 

liternyi hulladék elszállítása 405,- Ft lenne, ezért is merült fel benne az a lehetőség, hogy a 

kertvárosi övezetben az egy utcában lakók átválthatnának a konténeres hulladékgyűjtésre, 

ahol szintén meg lehetne oldani annak elkerítését. Véleménye szerint megoldást kellene 

találni a családi házas és a lakótelepi övezetben fizetendő díjak közti különbség 

csökkentésére. Hangsúlyozza, mindettől függetlenül támogatja az előterjesztést. 

 

Bocskay László képviselő 

Elmondja, korábban a hulladéktelepen elhelyezett konténerekbe kivihették az emberek a 

háztartásukban keletkezett szemetet, és a tapasztalatok szerint a konténerek többnyire üresen 

álltak, az illegálisan elhelyezett szemét mennyisége pedig nem csökkent. Véleménye szerint 

az eseti hulladékbeszállítás díjának csökkentése nem fog kevesebb illegálisan lerakott 

hulladékot eredményezni, az emberek hozzáállásán kellene változtatni.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a város környékén elhelyezett illegális hulladék nem feltétlenül a lomizásból 

keletkezik, ez a szemét összetételéből is látszik, amelyből módos fogyasztóra is lehet 

következtetni, és az sem biztos, hogy az a pápai lakosoktól származik. 

Hozzáteszi, amióta a hulladék súlya után kell fizetni, sokan megpróbálják a gyűjtőedényen 

kívül elhelyezni a szemetet, például elássák a kertben, kiteszik a természetbe, vagy olyan 

konténerekbe, amik szabadon megközelíthetőek, de olyan is előfordul, hogy a zsákokat 

bedobálják a lengyelpiac területére. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Elmondja, a 21. században a hulladékgazdálkodás egy jó üzletágnak számít, és nem szeretne 

asszisztálni ahhoz, hogy a hulladékbeszállítással foglalkozó cégek profitját a becsületes, a 

díjat pontosan fizető embereknek kelljen megfizetniük. Véleménye szerint nem kellene pénzt 

kérni attól, aki a pápai kistérségi hulladékkezelő létesítmény területére esetileg beszállítja a 

hulladékot, hiszen ez önmagában is dicséretes dolog. Megjegyzi, azt sem tartja korrektnek, 

hogy a mások által lerakott illegális hulladék elszállításának díját azoknak kell megfizetnie, 

akik betartják a rendeletben foglaltakat. Hozzáteszi, az illegális hulladékot többnyire a 
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kisebbség helyezi el, és célszerűnek tartaná egy ún. kommunális hulladék-kommandó 

létrehozását, azaz a Közterület- Felügyelet, Polgárőrség, Rendőrség segítségével tetten 

lehetne érni az elkövetőket. Véleménye szerint kizárólag szigorú büntetéssel tudnák 

visszaszorítani az illegális hulladéklerakást. Az nem megoldás, hogy kijelentik, hogy ezzel 

nem tudnak mit kezdeni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Fentiekre reagálva elmondja, ő azt mondta, hogy egyelőre tehetetlenek az illegális 

hulladéklerakással szemben és reméli, hogy változás következik be ezzel kapcsolatban. 

Felesleges olyan szervezetet fenntartani, amely nem tud ez ellen tenni, és nincsen értelme bért 

fizetni annak a közalkalmazottnak, vagy köztisztviselőnek, aki által elvégzett munka 

hatékonysága 0,1 %. 

Elmondja, a KÖZSZOLG Kft. önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, akivel szemben 

soha nem határozták meg az elvárt profit mértékét, ahogyan ezt a Pápai Víz-és Csatornamű 

Zrt.-vel szemben sem tették meg. Elvárásaik között a minimális eredmény elérése szerepel, 

ami bármilyen beruházás esetén szükséges egy bankhitel felvételéhez. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, egyetért a lakótelepi konténerek bekerítésével, jó példát láttak erre Leinefeldében. 

Korábban volt róla szó, hogy az önkormányzat is hozzájárulna a konténerek bekerítéséhez, 

ezzel is egységessé téve a városképet, és megelőznék azt is, hogy esetenként a szél szétfújja a 

telepen a konténer mellé, vagy a tetejére lepakolt hulladékot. Javasolja, hogy vizsgálják meg 

ennek az anyagi vonzatait, a társasházak képviselőinek bevonásával.  

Bocskay László képviselő által elmondottakra reagálva elmondja, ha a korábbi hulladéklerakó 

telepen üres konténereket helyeznének el, ahová ingyen lehetne kivinni a hulladékot, 

kevesebben választanák az illegális hulladéklerakást, és az illegális hulladéktelepek 

felszámolására fordított összegből fedezhetnék ezeknek a konténereknek az elszállítását. 

Mészáros Csaba ügyvezető lomtalanítással kapcsolatos válaszát elfogadja, amennyiben az 

embereknek is jobban tetszik az idén bevezetett módszer, úgy visszavonja azt a javaslatát, 

miszerint fontolják meg a korábban alkalmazott rendszer bevezetését, és támogatja az újonnan 

kialakított rendszert.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Egyetért a lakótelepi konténerek bekerítésével, megvizsgálják ennek lehetőségét. Hozzáteszi, 

olyan is előfordult, hogy a Vajda Péter lakótelepen lévő konténer körüli kerítést 

megrongálták, amit a lakók a városon kértek számon, ezt azonban nem tartja helyesnek. Nem 

ért egyet Erőss Bulcsú képviselővel, hogy az esetileg történő hulladékbeszállításnak ne legyen 

díja, hiszen az ott elhelyezett hulladékot tömöríteni kell, át kell szállítani a Királyszentistváni 

hulladéklerakóba, ahol ki kell fizetni a biológiai mechanikai stabilizálásnak és a lerakásnak a 

költségét. Az ingyenes elhelyezés ellen szól az is, hogy amennyiben valahol lehetséges lesz a 

hulladék ingyenes elhelyezése, akkor azok sem fogják a hulladékkezelés díját kifizetni, akik 

ezt egyébként anyagi helyzetüknél fogva megtehetik. 

Hangsúlyozza, ami ingyen van, azt utána meg kell fizetnie az állampolgároknak, ha nem 

ebben a díjban, akkor egy másik adó kapcsán. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Elmondja, a rendelet-tervezet módosítása során nemcsak a díjemelésről, hanem 

technológiaváltásról is döntenek, azaz elhagyásra kerül az a lerakási technológia, ami a 

legjobb esetben is csak egy-két évig működhetne Magyarországon. Véleménye szerint pár év 

múlva jóval nagyobb költséggel csatlakozhatnának egy modern rendszerhez, hozzáteszi, a 

2011-ben érvényes árakat szeretnék bevezetni 2013 januárjától. Elmondja, a technológiai 
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váltással egy olyan rendszert kap a város, amellyel több – közel 50 - szelektív hulladéklerakót 

biztosítanak a városban. A rendszer működtetéséhez a KÖZSZOLG Kft. valószínűleg új 

autókat kap, továbbá lehetőség lesz a hulladékkezelő telep rekultivációjára, amelynek a tervei 

már elkészültek. Az új rendszerben bevezették a 80, illetve az 50-60 literes gyűjtőedényt, ami 

tovább tagolja a rendeletben foglalt díjakat. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az Észak-

Balatoni Hulladékkezelési Rendszer keretén belül felépült egy modern hulladékátrakó, és – a 

rendszerben egyedül – Pápán hulladékudvart is létesítettek. A rendelet módosítás során 

feltétlenül beszélni kell azokról a plusz szolgáltatásokról is, ami a hulladékkezelő rendszerhez 

való csatlakozásnak köszönhető. Egészben tekintve a rendszer egy modern, 21. századi 

hulladékkezelési folyamatot eredményez. 

 

Grőber Attila képviselő 

Egyetért Unger Tamás alpolgármester által elmondottakkal, a hulladékgazdálkodás alapvető 

problémája a szemléletváltás. Az önkormányzati rendeletet az is minősíti, el tudták-e érni 

általa, hogy a pápaiak kevesebb hulladékot termeljenek, ezt természetesen apró lépésekkel 

lehet elérni. A szemléletváltást segíti a kiváló állapotú Szabó Dezső utcai hulladéklerakó 

létrehozása, az évi egy alkalommal történő 200 kg hulladék ingyenes elszállításának 

lehetősége, a lomok háztól történő elszállítása. Hozzáteszi, az, hogy meghatározzák az egy 

háztartásban élők számától függően a kötelezően használt gyűjtőedény űrtartalmát, nem 

ösztönzi az embereket a kevesebb hulladéktermelésre. A rendelet szerint a 3-5 fős 

családoknak 110 literes gyűjtőedényt kell használniuk, holott lehet, hogy a családból ketten 

nem élnek életvitelszerűen az adott lakcímen. Véleménye szerint egy 3 fős család – 

amennyiben igénybe veszi a hulladékgyűjtés egyéb lehetőségeit, például a szelektív és a 

zöldhulladék-gyűjtést – számára elegendő kell legyen egy 60 literes gyűjtőedény. Magasnak 

tartja a 200 kg feletti hulladékbeszállításért fizetendő díjat, véleménye szerint ezt csökkenteni 

kellene. 

Fontosnak tartaná, hogy a médiákon keresztül folyamatosan közvetítsék a helyes 

hulladékkezelésre való nevelést. Tapasztalatai szerint sokan igénybe veszik a zöldhulladék-

lerakó telepet, ami az utóbbi időben sajnos kezd átalakulni szemétteleppé, mivel többen oda 

nem illő hulladékot is kiszállítanak. Fontosnak tartaná a szelektív hulladékgyűjtés 

propagálását. További javaslata, nyomatékosan hívják fel az elektronikai cikkeket árusító 

üzleteket, tájékoztassák a vásárlóikat arról, hogy kötelességük visszavenni a régi készüléket új 

készülék vásárlása esetén.  

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletet az fogja minősíteni, el 

tudják-e érni általa ezt a szemléletváltást, és a díjak is ekkor fognak csökkenni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a tulajdonos elvárása a szolgáltatóval szemben, hogy a zöldhulladék-kezelés 

megnyugtató, minden szempontból jogszerű megoldását az elkövetkezőkben felkínálja. 

Hozzáteszi, itt az átrakó környékén való komposztálás lehetőségére gondol, ahol állandó 

felügyeletet biztosítanának a hulladék elhelyezésére, ahogyan azt Keszthelyen is teszik.  

A kommunikáció fontosságával egyetért, úgy gondolja, az elmúlt egy-két évben ebben 

változást történt, amiben vitathatatlan az óvodáknak és az iskoláknak a szerepe.  

Nem zárkózik el attól, hogy felülvizsgálják a háztartásokban élők számától függően 

kötelezően igénybe veendő gyűjtőedények számát, figyelni fogják a rendeletben foglaltak 

hatályosulását, és szükség esetén javasolni fogja a módosítást. 

Egyetért azzal, hogy a cél a hulladék mennyiségének csökkentése. A hulladékkezelés díja 

akkor lenne igazságos, ha a később hulladékká váló termék megvásárlásakor fizettetnék ki a 

díjat a vásárlóval. A termékdíjak ebbe az irányba mutatnak, habár ezek szerkezete kevésbé 

rendszerezett.  
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A Királyszentistváni hulladéklerakóval kapcsolatban elmondja, az Európai Unió azt fogja 

megvizsgálni, hogy bizonyos indikátorok teljesülnek-e a működése során, azaz összegyűlik-e 

egy bizonyos mennyiségű hulladék.  Hozzáteszi, az európai uniós szemlélet alapján 

meghatározzák azt a hulladékmennyiséget, ami egy adott populáció esetében kötelezően kell, 

hogy keletkezzen, az nem ösztönzi a hulladék csökkentését. 

Megjegyzi, azt is furcsának találta egy hulladékgazdálkodással foglalkozó szakember, hogy 

egy faluban miért nem keletkezik annyi összegyűjthető komposztálható hulladék, holott 

kizárólag arról van szó, hogy ott – szemléletükből kifolyólag - az emberek maguk 

komposztálják a hulladékot.  

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Elmondja, amennyiben sikerül az illegális hulladékot lerakó személyek  60 %-át megbüntetni, 

akkor biztosan ki tudnák fizetni azt a kiadást, ami az esetileg ingyenesen beszállított hulladék 

elszállítása során merül fel. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Egyetért azzal, hogy a rendszert zárttá kell tenni, és meg kell büntetni az illegális hulladékot 

lerakókat. Hozzáteszi, minél többen váltanak szemléletet, annál kedvezőbben működtethető a 

rendszer. Kéri a nyilvánosságot, fogjanak össze az illegális hulladéklerakás ellen, hiszen 

minden egyes illegálisan lerakott zsákot közösen kell megfizetnie a becsületes díjfizetőknek. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Elmondja, a rendelet-tervezetben foglaltak összefüggnek a költségvetési koncepció során 

elhangzottakkal, miszerint a fokozottabb ellenőrzések során juthat az önkormányzat plusz 

bevételhez. A KÖZSZOLG Kft.-nek köszönhetően egyre pontosabb az adatbázis, ami alapján 

következtetni lehet arra, hogy ki mutat jogkövető magatartást. Véleménye szerint a családi 

házas övezetekben könnyebben ellenőrizhető, ki milyen és mennyi hulladékot tesz a 

gyűjtőedénybe, ezért is tartja fontosnak a lakótelepi konténerek zárhatóvá tételét. Példaként 

említi, hogy egy családi házban lakó nem tudja a gyűjtőedényébe tenni például egy felújítás 

során keletkező törmeléket. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az inert hulladéklerakásra teljesen más szabályok vonatkoznak.  

 

Grőber Attila képviselő 

Felhívja a jelenlévők figyelmét arra, hogy a Fáy lakótelepi óvodában lehetősége volt a 

szülőknek egy megadott időpontban beszállítani az otthon található régi elektromos 

készülékeket. Véleménye szerint ez a módszer szintén segíti a szemléletváltást. Javasolja, 

hogy ezt más intézményben is vezessék be, természetesen a megfelelő keretek között. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az akció a célját tekintve tökéletes, azonban a jogszerűség szempontjából minden 

esetben egyeztetni kell a jegyzővel, ugyanis a hulladék kezelésére és gyűjtésére rendkívül 

szigorú szabályok vonatkoznak. Intézményi keretek között már eddig is sokféle hulladékot 

gyűjtöttek legálisan, példaként említi a használt elem, és az étolaj gyűjtését.  

Az illegális hulladéklerakással kapcsolatban már többször megfogalmazták a Rendőrség felé 

az elvárásaikat, több hatóság együttes fellépésével az év folyamán több hétvégén is 

ellenőriztek. Az ellenőrzések nem a város környéki illegális lerakásokra, hanem a lomizással 

összefüggő tevékenységekre irányultak, és azoknak több alkalommal volt hatósági eljárás és 

büntetés is a következménye. Úgy gondolja, ezen a területen zéró toleranciának van helye, a 

pontos díjfizetők nevében szigort ígér. 
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

25/2012. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati 

rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 

18/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Egyed Tamás, a MÉKI-R Kft. ügyvezető igazgatója. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

tartózkodás mellett, a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Borsosgyőri 

és  Tapolcafői Városrész Önkormányzatának testülete a rendelet-tervezetet egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Szervezete a rendelet-tervezetben 

foglalt díjtételek emelését elfogadja. 

Elmondja, a rendelet szerkezetében nem történt változás, a díjemelési javaslatot a korábbi 

struktúrának megfelelően készítették el. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Az előterjesztésben szerepel, hogy a temetői díjak 2012-ben sem fedezték a fenntartás és 

üzemeltetés költségeit. Érdeklődik, emiatt nem maradtak-e el olyan karbantartási, fenntartási 

munkálatok, amelyek az üzemszerű működést biztosítanák, illetve van-e olyan fontos feladat, 

amelyet feltétlenül szükséges lenne elvégezni a Kft. által működtetett négy temető egyikében. 

 

Egyed Tamás ügyvezető igazgató 

Elmondja, minden temetés esetén ki kell fizetni a temető fenntartási díjat, amely az 

önkormányzat bevételét képezi. Mindehhez jönnek hozzá a vállalkozók által befizetett díjak 

és a helyeladásból keletkező bevételek, amelyek nem fedezik a karbantartás és a temető 
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fenntartásának költségeit. A fűnyírások miatt sok az üzemanyagköltségük, továbbá a hulladék 

elszállításának díja is megemelkedett. A Kft. által nyújtott szolgáltatások nyereségesek, így 

ebből pótolják ki a hiányzó összeget. Hozzáteszi, nem maradtak el olyan munkálatok, 

amelyek fennakadást okoznának. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a temető fenntartásért kifizetett díjak nem az önkormányzat bevételét gyarapítják, 

hanem kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgálják. A társaság a temető fenntartáson 

kívül temetkezési szolgáltatásokat is biztosít. Többször felmerült a két feladat szétválasztása, 

ekkor az önkormányzat egy másik intézményén keresztül biztosítaná a temetők fenntartását, a 

gazdasági társaságon keresztül pedig azon dolgoznának, hogyan befolyásolják a Pápán 

érvényes temetkezési árakat. Hozzáteszi, egyelőre a nyereségesebb tevékenységből ki tudják 

egészíteni a közfeladat ellátását. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Hozzászólásában elmondja, a temetkezési szolgáltatások területén Pápán verseny alakult ki 

több szolgáltató között. Megkérdezi, a MÉKI-R Kft. tudna-e plusz szolgáltatást biztosítani a 

temetkezési szertartások során. Hozzáteszi, az egyházi szertartások mellett polgári 

temetkezésekre is van igény, és véleménye szerint ennek a feltételrendszere nem széleskörű, 

egyedül Politzer Sándor vezet ilyen szertartást.  Úgy tudja, más városban ezeket a temetéseket 

képzett szónokok vezetik, továbbá több szolgáltatást - gitárszámot, verset – kérhetnek a 

polgári szertartás színvonalának emelésére. Véleménye szerint a gazdasági társaságot ezzel 

versenyképessé lehetne tenni. Hangsúlyozza, erre Pápán is lenne igény, hiszen nem mindenki 

szeretné egyházi szertartás keretén belül eltemettetni a családtagját. 

 

Egyed Tamás ügyvezető igazgató 

A kérdésre válaszolva elmondja, jelenleg is megoldott a polgári kereteken belül történő 

temetkezés, ezt azonban kevésszer, évente 10-12 esetben igénylik. Hozzáteszi, Politzer 

Sándoron kívül egy várpalotai, illetve egy zalaegerszegi hölgyet is tudnak ajánlani a polgári 

szertartás levezetésére. A jövőben az új jogszabályok szerint temetői asszisztensi, ún. szónoki 

képzést kell elvégeznie annak, aki ilyen szertartást vezet, és ez szolgáltatásnak fog minősülni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

26/2012. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a temetőkről 

és a temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) 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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Dr. Áldozó Tamás polgármester 9,45 órától szünetet rendel el, majd a Képviselőtestület 10,00 

órakor folytatja a napirendek tárgyalását. A testület üléséről Grőber Attila képviselő elment, 

jelen van 13 fő képviselő. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás 

rendjéről szóló 18/1994. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bánhidi László, a Városgondnokság vezetője, Radó István, 

a Közterület- Felügyelet vezetője, valamint György Zoltán köztisztviselő. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodás mellett, a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Borsosgyőri 

és  Tapolcafői Városrész Önkormányzatának testülete a rendelet-tervezetet egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

Eredeti előterjesztői indítványként javasolja, hogy a rendelet-tervezet 2.§-a az alábbi 

bekezdéssel egészüljön ki: „ (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 

18/1994. (V.17.) rendelet 4.§ (2) bekezdése.”  

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Az előterjesztés szerint a vendéglátó-ipari előkertek után a Fő téren és Fő utcán fizetendő díj 

jóval kevesebb a Kossuth utcán fizetendő díjnál. Megkérdezi, ez a díj maradna-e a Fő tér 

elkészülte után is. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a Fő tér átépítése utáni időszakra mindenképpen új szabályozást tart indokoltnak, 

az állandó és az ideiglenes közterület-használattal kapcsolatban is. 

 

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: 

 

27/2012. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterület 

használatról és a reklámozás rendjéről szóló, 18/1994. (V.17.) 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a hivatali helyiségen és a hivatali 

munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak 

mértékéről szóló 20/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi, hogy 2011-ben és 2012-ben mennyien kötöttek házasságot, abból mennyi volt a 

hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések száma, és ebből 

mekkora bevétele keletkezett a városnak. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

A kérdésre válaszolva elmondja, 2011-ben 130, 2012-ben eddig 128 volt a házasságkötések 

száma, amelyből három-három volt külső helyszínen. A házasságkötések döntő része 

munkaidőn kívül történt, általában szombati napokon, illetve pénteken a munkaidőt követően. 

Az ezzel kapcsolatos bevételek pontos összegéről tájékoztatást fog adni. 

A rendelet-tervezetben foglalt díjemelés azt a célt szolgálná, hogy finanszírozni tudják a 

felmerülő rezsiköltségeket. Információja szerint sem a házasságkötések színvonalával, sem a 

térítési díjakkal szemben nem merült fel kifogás, Pápán magas színvonalon és olyan 

környezetben köthetnek házasságot, amiért sokan vidékről is eljönnek a városba. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, mennyi a bejegyzett élettársi kapcsolatok száma. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Elmondja, ezzel kapcsolatban nem rendelkezik információval.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a munkaidőn túli házasságkötés a köztisztviselő számára túlmunka, aminek 

költségét szintén fedezni kell a házasságkötésben közreműködők költségével együtt. 

 

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: 

 

28/2012. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a hivatali 

helyiségen és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 

szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 

szóló 20/2011. (VII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

fenti számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően megalkotja. 
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Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

 

8. Beszámoló Pápa Város Önkormányzata Városgondnokságának 

tevékenységéről 

Előadó: Bánhidi László intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bánhidi László, a Városgondnokság vezetője és Perlaki 

Hajnalka, a Városgondnokság gazdasági vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Elmondja, többen is jelezték neki, hogy gyakran meghibásodnak a parkoló automaták. 

Érdeklődik, terveznek-e ezen a téren fejlesztést, illetve felújítást, valamint elképzelhető-e, 

hogy lehetséges lesz a parkolójegyek sms-ben történő megváltása. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Megkérdezi, tervezik-e az új családi házas övezetben a zöldfelületek növelését, fák ültetését. 

Dicséretesnek tartja, hogy az elmúlt években a virágosításnak köszönhetően sokat változott a 

város arculata. Érdeklődik, indul-e Pápa a Tiszta, virágos városért pályázaton. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, idén Veszprém megyében Pápa lett a második a Tiszta, virágos városért versenyen. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Megköszöni a csapadékvízelvezető-árkok folyamatos tisztítását, érdeklődik, hogyan 

szankcionálják, ha valaki eltömíti a háza előtti árkot.  

 

Bánhidi László intézményvezető 

Elmondja, a parkoló automaták valóban sokszor meghibásodnak, azonban a rendszer nem 

helyettesíthető, kizárólag annak javítása lehetséges. Többször megvizsgálták az sms-ben való 

jegyváltás lehetőségét, azonban Pápán nem parkolnak olyan sokan, hogy megérné ezt a 

rendszert bevezetni. Hozzáteszi, amennyiben elfogadható ajánlatot kapnak, a jövőben 

természetesen fontolóra fogják venni.  

A Városgondnokság feladata a zöldfelületek folyamatos növelése, ezt szolgálta az is, hogy 

megszüntették a Várkertben a füvön való parkolás lehetőségét. Hozzáteszi, minden olyan 

területet próbálnak megvédeni, ami a lakosság közérzetét javítja és a levegő tisztán tartását 

biztosítja. Megköszöni a virágosítással kapcsolatban az elismerő szavakat, a lakossági 

visszajelzések is igazolják munkájukat. Hozzáteszi, az idei éven kívül tavaly is Pápa lett a 

második a megyei Tiszta, virágos városért versenyen.  Bízik abban, hogy a Fő tér 

rekonstrukciójának elkészülte után komoly eséllyel indulhatnak az első helyért. 

Elmondja, a Tapolcafői Városrész Önkormányzata ülésén is felmerült a csapadékvíz-elvezető 

árkokkal kapcsolatos probléma. Ott is elmondta, hogy a Városgondnokság nem 
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szankcionálhatja, ha valaki nem gondozza az árkot, kizárólag figyelmeztetni tudják az 

érintetteket, illetve elvégezni helyettük a munkát. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az Alkotmánybíróság közreműködése miatt a tiltott, kirívóan közösségellenes 

magatartások szabályozása elbizonytalanodott, azonban bízik abba, hogy továbbra is az 

önkormányzat határozhatja meg – a törvény keretei között – azokat a magatartásformákat, 

amelyeket helyben szankcionálhatnak. Megjegyzi, aki az ingatlana előtt lévő árkot nem tartja 

tisztán, az más ember vagyontárgyát veszélyezteti. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Érdeklődik, hogy a buszvárók környékének tisztántartása a Városgondnokság hatáskörébe 

tartozik-e, és amennyiben igen, úgy gondolja, ezen a területen van még tennivaló. 

Az előterjesztés tartalmazza, hogy a közvilágítás költségeinek csökkentése érdekében 

felvették a kapcsolatot az E-ON szakembereivel. Megkérdezi, hol tartanak ezek a tárgyalások, 

milyen koncepció kidolgozása van folyamatban. Bízik abban, hogy nem úgy akarnak 

költséget csökkenteni, hogy csak minden második villanytestet kívánják működtetni, ugyanis 

a volt Kilián lakótelep esetében is ez történt, ami által jelentősen megnehezítik az amúgy sem 

jó állapotú járdákon az idősek közlekedését. 

Azt tapasztalta, hogy a Vízmű utcában jelenleg dolgoznak a kátyúk javításán, érdeklődik, ezt 

miért nem tették meg tavasszal, nem okoz-e problémát a rossz időjárás. 

Úgy tapasztalta, hogy a lakótelepeken a cserjék és az aljnövényzet közül nem szedik össze a 

szemetet, érdeklődik, szokták-e ezt ellenőrizni. További kérdése, hogyan kezeli az intézmény 

a lehullott faleveleket. 

 

Bánhidi László intézményvezető 

A kérdésekre válaszolva elmondja, a buszmegálló környékének tisztítása a Városgondnokság 

feladata, hozzáteszi, amennyiben ezzel kapcsolatban panasz merül fel, kéri, hogy jelezzék 

neki. 

Többször is egyeztettek az E-ON képviselőjével, azonban a felmerült ötletek finanszírozás 

hiányában megrekedtek. Elmondja, több várossal is tárgyal az E-ON ezzel kapcsolatban, 

kijelöltek 15 várost – köztük Pápát is - az országban, ahol megvizsgálják a közvilágítás 

korszerűsítésének lehetőségét. A javaslatok között a villanyégők led égőtestekre való 

kicserélése szerepel, amelynek finanszírozását kell majd egyeztetni az érintett bankkal. Az is 

előfordulhat, hogy a megállapodás megkötésére még az idén sor kerühet. 

A volt Kilián lakótelepen valóban több helyen vannak hiányosságok a járdákon, megpróbálják 

– az anyagi helyzettől függően- ezeket kijavítani, várják a lakosság jelzéseit is. 

A kátyúzással kapcsolatban elmondja, a költségvetésben erre biztosított összeget tavasszal 

elköltötték a prioritást élvező utcákban, a pótköltségvetésben biztosított pénzből tudják az 

ősszel is tovább folytatni a megkezdett munkákat, ami ugyanolyan hatékony, mintha tavasszal 

végeznék. 

Elmondja, a cserjékbe eldobott hulladék összeszedése mindig sok gondot okozott, naponta 

négy-hat ember járja a várost ebből a célból kifolyólag. 

Büszke arra, hogy Pápán sok a lehullott falevél, hiszen ez azt jelenti, hogy a városban sok a 

fa, tiszta a levegő. Az összegyűjtött avart a szennyvíztelepre viszik, ahol szilárd 

alkotórészként hasznosítják a komposztban. A befogadó hely kapacitása korlátozott, és a 

gépjárműveiket sem csak az avar összegyűjtésére használják. Megígéri, hogy tavaszig minden 

avart elszállítanak a közterületről. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a közvilágítás évente körülbelül 80 millió Ft-ba kerül, ezen valóban jó lenne 

csökkenteni a hatékonyság javítása, illetve megtartása mellett, azonban beruházás nélkül ez 

nem fog menni. Kérdéses, tudnak-e beruházási költséget vállalni, vagy a szolgáltatási díjon 

keresztül fizettetnék meg azt.  

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Elismerését fejezi ki az intézmény munkájával kapcsolatban, a zöldfelületek gondozása, a 

virágosítás kapcsán előrelépés mutatkozik, kiemeli a körforgalmak esztétikusabbá tételét. 

Kéri, hogy a kellőképpen még nem átalakított körforgalmakra is fordítsanak gondot. 

Köszönetét fejezi ki az intézményvezetőnek, hogy a lakossági megkeresésekre szinte minden 

esetben soron kívül nyújt segítséget.  

A parkoló automaták működtetésével kapcsolatban megoldást kell találni, kéri az 

intézményvezetőt az ebben való közreműködésre. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Dicséretesnek tartja a körforgalmakban elhelyezett Pápa címert, ezt más közterületen, illetve 

körforgalomban is jó ötletnek tartaná. Elmondja, a Korona utcai körforgalomban található 

Szent Korona Emlékművet a Lokálpatrióta-kör Egyesület állíttatta az önkormányzattal 

együttműködve, és jelenleg a Mindenki Keresztje emlékmű elhelyezését tervezik.  

Örömmel tapasztalta, hogy a külterületeken is járnak az út szélét tisztító járművek, kéri, hogy 

ez a későbbiekben is így legyen. 

Kéri, hogy amennyiben lehetséges az elkerülő úton lévő körforgalmak virágosítására is 

fordítsanak gondot. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az elkerülő úton található körforgalom fenntartása nem a Városgondnokság 

feladata, azonban támogatandónak tartja, ha egy közösség vállalná azok beültetését és 

gondozását. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, örömmel tapasztalta a szalagágyás kialakítását a Várkertben, javasolja, hogy a 

Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont oldalán található zöldterületen is hozzanak létre 

egy ilyen ágyást, ugyanis gyakran oda szoktak parkolni a fegyelmezetlen autósok egy-egy 

színházi program esetén. 

Az évekkel ezelőtt a közterületre – főleg a lakótelepekre – kihelyezett kutyaürülék-gyűjtő 

zacskótárolók nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, ugyanis rendszeresen eltűnnek 

a tárolóból a zacskók. Kéri, tegyenek valamit annak érdekében, hogy ne szennyezzék a 

környezetet. Örömmel tapasztalta, hogy a kutyatulajdonosok is jobban odafigyelnek, és 

magukkal viszik otthonról az ürülék összeszedéséhez szükséges zacskót.  

 

Venczel Csaba képviselő 

Megköszöni az intézmény közterületek tisztán tartásával kapcsolatos tevékenységét, szintén 

örömmel tapasztalta, hogy a lakossági bejelentésekre – irányuljon az bármely tevékenységre – 

hamar reagálnak.  

Javasolja, hogy az Esterházy úton is kerüljön sor virágosításra, természetesen az anyagi 

lehetőségekhez alkalmazkodva.  
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a városba látogatók véleménye is az, hogy Pápa egy tiszta város, mindemellett a 

lakosság még nagyobb tisztaságot szeretne, ami igényességet feltételez. Véleménye szerint az 

elmúlt évtizedekben a köztisztaságot, és a közterületek rendjét illetően is változás állt be. 

Egyetért Szirbek Rita képviselővel, hogy vannak még megóvni kívánt területek. A Várkertben 

történő virágosítás célja az volt, hogy az emberek ne parkoljanak a gépjárművükkel a fűre. 

Hozzáteszi, tábla kihelyezésével nem tudtak volna ilyen eredményt elérni, mindemellett az is 

biztos számít, hogy további parkolók kialakítására is sor került. 

Elmondja, a Városgondnokság az elmúlt időszakban több rendezvény szervezésében is 

közreműködött, amit ezúton is megköszön. Hozzáteszi, a Fő térrel kapcsolatos felújítás egyre 

több munkát ad majd a dolgozóknak, annak elkészülte után a hatalmas burkolt területet tisztán 

kell tartani, hiszen ez alapján ítélik majd meg az ide látogatók a várost. Hozzáteszi, erről a 

jövő évi költségvetésben is kell majd gondoskodni. 

 

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 Pápa Város Önkormányzata 

Városgondnokságának tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

9. Tájékoztató a katasztrófavédelmet érintő ez évi jogszabályi változásokról, a 

normaváltásból fakadó szervezeti- és feladatrendszer módosulásáról, 

valamint a katasztrófavédelem által ez évben elvégzett munkáról 

Előadó: Csillag István tű. alezredes 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Csillag István, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, valamint a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági 

Tanácsadó Testület egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Csillag István Kirendeltség-vezető 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, tevékenységüket alapvetően a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény alapján végzik.  

A fenntartóváltás és a vagyontárgyak átadása zökkenőmentesen zajlott, amit megköszön a 

testület tagjainak és a hivatal dolgozóinak is. A személyi állománnyal szemben mások lettek 

az elvárások, szinte mindenkinek országos képzéseken kellett részt vennie, példaként említi a 

beavatkozásban részt vevő tűzoltók különböző speciális képzéseit. A helyi, illetve regionális 

képzések eltolódtak az országos képzések irányába. Az átadást követően egységes 

rendvédelmi szervezet jött létre, amire eddig nem volt példa.  

Pápán katasztrófavédelmi kirendeltség van, és ennek alárendelve működik tovább a Pápai 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság.  Közbiztonsági referensek képzésére is sor került, akiknek a 

foglalkoztatását a valós kockázatbecslésen alapuló települési besorolások indokolják, azaz a 

veszélyesebb kategóriába sorolt településeken kötelező a foglalkoztatásuk. A közbiztonsági 

referensek a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, akik szakmailag segítik a polgármester 
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polgárvédelmi tevékenységét. Újonnan került bevezetésre a katasztrófaveszély időszaka, ami 

a rendkívüli jogrend előtti tevékenységekre ad felhatalmazást. Ez alapján a még be nem 

következett katasztrófa előtt a kár nagyságának csökkentése érdekében cselekedhetnek. 

Minden településen felmérték a kockázati tényezőket a katasztrófavédelmi osztályba történő 

besoroláshoz, amit a Megyei Védelmi Bizottság elnöke is jóváhagyott. 

A Helyi Védelmi Bizottság munkája is kiszélesedett, a Bizottság elnökének helyettese a 

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője által kijelölt személy, illetve 

2013. január 1-jétől a Helyi Védelmi Bizottság elnöke lesz a Pápai Járási Hivatal vezetője. 

Elmondja, Polgári Védelmi Szolgálatra országosan 102.000 embert terveztek, jelenleg Pápán 

is felhívták a figyelmet a csatlakozásra, körülbelül 300 személyre lenne szükség. 

Fontosnak tartja kiemelni a Hunor Mentőcsapat megalakulását, illetve nemzetközi 

minősítését, amely összefogja a magyarországi mentőcsapokat külföldi katasztrófák esetén. 

Jelenleg a kirendeltségek látják el első fokon a tűzvédelmi hatósági tevékenységeket. A 

szabályzatok be nem tartásából adódó szankcionálás is a feladatkörükbe tartozik, ahol a 

jogszabály nem ad mérlegelésre lehetőséget, azaz meghatározták a kötelezően kiszabandó 

tűzvédelmi bírságokat.  

A második félévben radikálisan átalakult a képzési rendszer, a tűzoltók először egy három 

plusz két hónapos alapképzésen vesznek részt, utána kerülnek hivatásos állományba. A jövő 

évtől tervezik bevezetni a 112-es általános segélyhívó számot az eddigi külön hívószám 

helyett, megszűnt a helyi, 105-ös segélyhívó számon a kérések fogadása, azokat a megyei 

igazgatóság főügyeletén fogadják, ahonnan egy elektronikus rendszeren keresztül továbbítják 

az illetékes tűzoltóságokhoz.  

Az Őrs program célja a lakosság tűzoltókhoz való közelebb hozása volt, Pannonhalmán került 

sor tűzoltó, illetve katasztrófavédelmi őrs avatására. Ennek köszönhetően a Nagydém- Gic-

Bakonytamási körzetben 15 perccel csökkent a beavatkozás lehetőségének ideje. 

Végezetül megemlíti, hogy az idén év végén mutatják be az első hazai gyártású tűzoltóautót, 

hiszen a cél, hogy saját gyártmányú gépjárművekkel szolgálják ki a tűzbiztonságot. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Elismeréssel beszél a beszámolóról, amiben részletesen szerepelnek a Kirendeltség életében 

bekövetkező szervezeti változások. Megkérdezi, hogy az állami fenntartásba kerülés okozott-e 

változást az állomány létszámában, feladatkörében, kerültek-e el eszközök, berendezések a 

pápai kirendeltségtől. A közelmúltban szabályozták a társasházak lépcsőházaiban tárolható 

eszközök elhelyezését, érdeklődik, azóta milyen változás állt be ezzel kapcsolatban. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Megkéri a Kirendeltség-vezetőt, hogy az átalakulást követő működéssel kapcsolatban soroljon 

fel pozitív, illetve ha van, negatív tapasztalatokat, továbbá érdekli, hogy várható-e változás a 

tűzoltók anyagi megbecsülésével kapcsolatban. 

 

Csillag István Kirendeltség-vezető 

Elmondja, az állomány létszámában nem, inkább a beosztásokban következett be változás. 

Hozzáteszi, a Katasztrófavédelem a munkája során a tűzvédelmi hatósági tevékenységre, a 

polgári védelmi, iparbiztonsági tevékenységre és a tűzoltóság tevékenységére épít. A 

beavatkozó tűzoltók létszáma megegyezik az egy évvel ezelőtti létszámmal. Az átadás-átvétel 

egyik sarkalatos pontja volt, hogy ne vigyék el helyből az önkormányzatok által 

finanszírozott, önrésszel beszerzett technikai eszközöket, azok továbbra is a város 

tűzvédelmét szolgálják. 

Elmondja, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban szerepelnek a közlekedési utakra 

vonatkozó rendelkezések, valamint meghatároztak bizonyos fogalmakat, amelyek 

megkönnyítik a jogkövető magatartás betartását, és a jogalkalmazónak is támpontot 
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nyújtanak. Ebben szerepel, hogy nem lehet leszűkíteni a menekülési útvonalakat éghető 

tárgyak lépcsőházakban történő elhelyezésével, amik meggátolnák a lakók menekülését és a 

tűzoltók beavatkozását. Hozzáteszi, ezek a tárgyak adott esetben veszélyforrások is lehetnek. 

Természetesen virágokat ki lehet tenni a folyósokra, a közlekedési útvonalat azonban nem 

lehet egy méter tíz centiméter alá szűkíteni. 

Erőss Bulcsú képviselő kérdésére válaszolva elmondja, az állami fenntartásba kerülésnek 

köszönhetően a szabályozás egységessé vált, ami által nemcsak a munka és a beavatkozási 

eljárások, hanem a külső megjelenés is egységes lett. Hozzáteszi, negatívumot nem tud 

megfogalmazni. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Örömmel hallotta, hogy a fenntartóváltással kapcsolatban megfogalmazott aggodalmak nem 

igazolódtak be annak ellenére, hogy a vezetésre sokkal több feladat hárult. Megköszöni az 

ezzel kapcsolatban elvégzett munkát, hozzáteszi, a városban élők – a káresemények kapcsán – 

sem tapasztaltak negatívumot. További jó munkát kíván. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Megköszöni a tűzoltók munkáját, különösen azt, hogy az Esterházy-kastélyba többször is 

kijönnek, és tanácsaikkal felhívják a megelőzés fontosságára a figyelmet. 

Nem ért egyet azzal, hogy a segélykérő számon ne helyi szervezetet érjenek el az emberek, 

hiszen előfordulhat, hogy egy műszaki hiba miatt nem a megfelelő helyre történik a hívás 

átirányítása, amiből akár még baj is lehet.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a fenntartóváltással kapcsolatban valóban voltak aggodalmak, bár már akkor is 

elhangzott, hogy korábban is volt már a Tűzoltóság állami fenntartásban. Összefoglalva 

elmondható, hogy az intézménnyel az együttműködés továbbra is folyamatos, napi szinten 

tarják a kapcsolatot mind a Katasztrófavédelmi Kirendeltség, mind a Tűzoltóság vezetőjével. 

Az együttműködés bizonyos területei nem valósulhatnának meg mindkét fél jó szándéka 

nélkül, példaként említi, hogy a Tűzoltóság nem tarthat fent hivatalosan határon túli 

kapcsolatokat, azonban a közös munka eredményeként megmaradtak a korábbi kapcsolatok. 

Hozzáteszi, Kovásznát a korábban nekik adományozott tűzoltóautó óta is támogatta az 

intézmény. Megköszöni ezt a fajta hozzáállást, és felhívja a képviselők figyelmét, hogy Pápa 

és Környéke Tűzvédelméért 105 Közalapítványon keresztül továbbra is támogatni tudják a 

tűzoltóságot. A Közalapítvány olyan programok finanszírozására biztosít lehetőséget, amire 

egy szigorú állami költségvetés keretein belül nincs kapacitás.  

 

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 katasztrófavédelmet érintő ez évi 

jogszabályi változásokról, a normaváltásból fakadó szervezeti- 

és feladatrendszer módosulásáról, valamint a 

katasztrófavédelem által ez évben elvégzett munkáról szóló 

tájékoztatót. 
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Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület az előterjesztésnek a 

vendéglátó egységek ellenőrzéséről szóló részét megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Kéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a Közép utcában található szórakozóhellyel kapcsolatban 

felmerült problémákról. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Elmondja, az említett szórakozóhellyel kapcsolatban felmerült panaszt egyedi hatósági ügy 

keretében bírálnák el, így erről nyilvános ülésen nem adhat tájékoztatást, azonban jelenleg 

nincs folyamatban ilyen ügy. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Fontosnak tartja elmondani, hogy vérlázítónak tartja az egyik vendéglátó helyiség 

szórólapjában foglaltakat, ami jutalmat ígért a legittasabb állapotban lévő vendégnek. Bízik 

abban, hogy megfelelő határozathozatallal zárul majd a hatósági eljárás, és ezt követően nem 

lesznek ehhez hasonló felhívások a szórólapokon. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

142/2012. (XI.27.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

259/1997. (XII.16.) határozat, valamint a 111/2012. (IX.27.) 

határozatok végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

68/2005. (V.12.) és 122/2012. (VIII.12.) határozatainak 

végrehajtására adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg a 

68/2005. (V.12.) és a 122/2012. (VIII.12.) határozatait 

hatályon kívül helyezi. 

 

 

10. Vegyes ügyek 

 

  

a) Vélemény a kötelező felvételt biztosító általános iskolák kijelöléséről, a 

felvételi körzetek meghatározásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Elmondja, szeretnék, ha a beiratkozások a jövőben is az eddigi rendhez hasonlóan zajlanának. 
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Venczel Csaba képviselő 

Támogatja az előterjesztésben foglaltakat, Az előterjesztés szerint a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek száma  a Tarczy Lajos Általános Iskolában a legmagasabb, a gyerekek 13 

%-a tartozik ebbe a körbe, szemben a Munkácsy Mihály Általános Iskola 8,9 %-ával, a 

Weöres Sándor Általános Iskola 7,3 %-ával ,az Erkel Ferenc Ének-zenei Általános Iskola és 

Egységes Pedagógia Szakszolgálat 4,2 %-ával, a Gyurátz Ferenc Általános Iskola 0,6 %-ával, 

a Szent István Római Katolikus Általános Iskola 7,8  %-ával. A Tarczy Lajos Általános Iskola 

fogadja Pápa-borsosgyőri Nevelőotthonban, valamint a Csatorna utcai Anyaotthonban élő 

tanulókat, továbbá a Családok Átmeneti Szállásáról érkező diákokat, ebből is fakadhat a 

mutatók magas száma, illetve olyan utcák is tartoznak az iskola körzetébe, ahol több 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nevelkedik. 

Célszerűnek tartaná azt megvizsgálni, hogy a Pápa-borsosgyőri Nevelőotthon nem 

tartozhatna-e az Erkel Ferenc Általános Iskola körzetébe, ahová a városban a legkevesebb 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jár. 

 

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: 

 

143/2012. (XI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) 

bekezdésében foglaltak alapján - a kötelező felvételt biztosító 

általános iskolák - a felvételi körzetek meghatározása című – a 

tervezetben foglaltakkal egyetért.   

 

Pápa Város Jegyzőjének nyilvántartásában szereplő halmozottan 

hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermekek létszámát 

intézményi bontásban az előterjesztés melléklete tartalmazza.   

 

Utasítja a polgármestert, hogy a Képviselőtestület véleményét a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI 

rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint és a 

jogszabályban megjelölt határidőig a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal számára küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert kabinetvezető 
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b) Alapító okiratok módosítása (Bóbita Bölcsőde, Napsugár Bölcsőde, Pápa Városi 

Televízió, Jókai Mór Városi Könyvtár, Jókai Mór Művelődési és Szabadidő 

Központ, Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Humánerőforrás bizottság a Pápa Városi Televízió, a Jókai Mór Városi Könyvtár, a Jókai 

Mór Művelődési és Szabadidőközpont alapító okiratainak módosítását egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a Bóbita és Napsugár Bölcsőde 

alapító okiratainak módosítását egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Gazdasági Bizottság a 

Városgondnokság alapító okiratának módosítását egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, az alapító okiratok módosítása az intézmények működésének jellegét nem érinti. 

 

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: 

144/2012. (XI.27.) határozat 

I. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bóbita 

Bölcsőde alapító okiratának módosítását, valamint annak 

egységes szerkezetét az előterjesztés 1. és 2. számú 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Napsugár Bölcsőde alapító okiratának módosítását, 

valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 3. és 4. 

számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa 

Városi Televízió alapító okiratának módosítását, valamint 

annak egységes szerkezetét az előterjesztés 5. és 6. számú 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai 

Mór Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását, 

valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 7. és 8. 

számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

5. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai 

Mór Művelődési és Szabadidő Központ alapító okiratának 

módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az 

előterjesztés 9. és 10. számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

6. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzatának Városgondnoksága alapító 

okiratának módosítását, valamint annak egységes 

szerkezetét az előterjesztés 11. és 12. számú melléklete 

szerint jóváhagyja. 
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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 

 

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.  

 

Határidő: benyújtásra:  2012. december 15. 

jóváhagyásra:  2012. december 31. 

Felelős: Intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

 

c) „Helyőrségi Klub”megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonba történő 

átvételéről és jövőbeni működtetéséről lemondás 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodás mellett, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Javasolja, hogy vizsgálják meg, a városnak nem lenne-e mégis szüksége erre az ingatlanra, és 

mennyibe kerülne annak fenntartása. Az ingatlant térítésmentesen adnák át az 

önkormányzatnak, tudomása szerint az ott működő civil szervezetek nem egyeztek bele a 

város által biztosítandó feltételekbe. Ha jól tudja, a civil szervezeteknek az önkormányzat 

ingyen biztosít helyiséget akár a Pedagógus Művelődési Házban, akár máshol. Hozzáteszi, 

egy felújított épületről van szó, amelynek fenntartása nem kerülne sokba, továbbá a 

rendezvények is bevételt jelentenének. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az önkormányzat érdekeit az előterjesztésben foglaltak szolgálják, a kiadások 

körülbelül 15 millió Ft-ra rúgnának, továbbá ezáltal az összes, nem a HEMO-ban működő 

pápai civil szervezetet másodrendűnek minősítenék, ami elfogadhatatlan és 

megengedhetetlen, hiszen egyik civil szervezetnek sem adnak privilégiumot más kárára. 

Hozzáteszi, nem minden civil szervezetnek biztosítanak  ingyen ingatlant, némelyik 40 millió 
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Ft bérleti díjat fizet az önkormányzatnak. A városban rendelkezésre álló terek, amelyeknek a 

használatba vételével számolhatnak - például az egykor egy pénzintézetnek teret biztosító 

helyiség - további lehetőséget jelenthetnek a szervezetek számára. Elmondja, önmagában egy 

szervezet létrehozása nem indokolja, hogy számára a város biztosítsa a működési feltételeket. 

A feltételek között szerepel, hogy a szervezet legyen önszerveződő, önfenntartó, 

értékközvetítő, illetve értékteremtő, és ebben az esetben valóban a város feladata a 

működésük segítése. Hangsúlyozza, egyenlőre rendelkeznek azokkal a terekkel, amikkel ezt 

meg tudják tenni. Hozzáteszi, nem veti el annak a lehetőségét, hogy erről újra tárgyaljanak, és 

amennyiben mindkét fél részéről korrektséget tapasztal, megváltoztathatják a döntésüket, ami 

attól is függ, hogy érkezik-e újabb igény a szervezetek részéről helyiség biztosításával 

kapcsolatban. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta: 

 

 

145/2012. (XI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért 

azzal, hogy Pápa Város Önkormányzata tekintettel az 

eredménytelen tárgyalásokra, valamint a 2013. évet érintő, az 

ágazatra vonatkozó többletfeladatokra a Magyar Állam 

tulajdonában lévő és a Honvédelmi Minisztérium 

vagyonkezelésébe tartozó 3906/23/A/13. hrsz-ú „helyőrségi 

klub” megnevezésű ingatlan önkormányzati tulajdonba történő 

átvételét és jövőbeni működtetését nem vállalja. 

 

Egyidejűleg a Képviselőtestület a 220/2011. (XII.22.), valamint 

a 97/2012 (VI.26.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 

és jognyilatkozatokat tegye meg. 

 

Határidő: azonnal   

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

d) Pápa, Kossuth Lajos u. 12. fsz. 2. és fsz. 3., 1. emelet 47. és 1. emelet 5. hsz. alatti 

lakások értékesítésre kijelölése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

146/2012. (XI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének 49/1993. (XII.23.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és 

helyiségek bérletéről és elidegenítéséről (továbbiakban: R.) 36. 

§-ában biztosított jogkörében eljárva Pápa, Kossuth Lajos utca 

12. földszint 2. (pápai 68/A/2. hrsz.), földszint 3. (pápai 68/A/3. 

hrsz.), 1. emelet 4. (pápai 68/A/4. hrsz.) és 1. emelet 5. (pápai 

68/A/5. hrsz.) egyben, 19.830.000,- Ft eladási áron a R. 42., 45. 

§-aiban meghatározottak szerint történő értékesítésre kijelöli. 

 

Utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kanozsainé Dr. Pék Mária jegyző 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

indítványozza, hogy a 169. és a 170. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja meg a 

testület. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt. 

 

 

A Képviselőtestület 11,15 órakor zárt ülésen, majd 11,20 órakor nyílt ülésen folytatja 

munkáját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntését. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 16.00 órakor lesz a közmeghallgatás a Régi Városháza 

épületének aulájában, továbbá elmondja, a testület következő ülése várhatóan december 13-án 

lesz, azonban ezt követően is várható a testület összehívása. 
 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 11, 25 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester jegyző 


