
 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 213/2012. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  2012. december 13-i 

ülésén, a Régi Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, Zsegraics Gyula, Máté István, Bocskay László, Venczel 

Csaba, dr. Hermann István, Erőss Bulcsú, Szirbek Rita, Pingiczer Sándor, 

Grőber Attila képviselők, 12 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,  

György Zoltán köztisztviselő, 

meghívott 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. 

 

 

Távolmaradását bejelentette: Császár Endre és dr. Vörös Ibolya képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Képviselőtestület ülése határozatképes, 12 fő képviselő jelen van.  

 

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

hogy a 189. sorszámú előterjesztést a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület.  

 

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

határozatot hozta: 

 

152/2012. (XII.13.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. 

december 13-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 



 

 

2 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzatának 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a talajterhelési díjról  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a tiltott, kirívóan 

közösségellenes magatartásokról szóló 11/2012. (IV.19.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

4. Gróf Esterházy Károly Múzeum átvételével kapcsolatos 

döntés 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

            Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

5. Beszámoló Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért 

Közalapítvány tevékenységéről 

Előadó: Dr. Winkler Gábor kuratóriumi elnök 

 

6. Beszámoló a Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 

Közalapítvány tevékenységéről 

Előadó: Takács Pál kuratóriumi elnök 

 

 

7. Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézet 

tevékenységéről 

Előadó: Dr. Burcsi Elemér mb. orvos-igazgató 

 

 

8. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény 

tevékenységéről 

Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

 

9. Beszámoló a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás II. 

félévben végzett tevékenységéről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

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

 

 

 

6. Beszámoló a Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 Közalapítvány 

tevékenységéről 

Előadó: Takács Pál kuratóriumi elnök 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Takács Pál kuratóriumi elnök. 

 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, a 2011-ben realizálódott bevételek között a személy jövedelemadó 1 %-ából 

befolyt összeg, illetve a lekötött betét, és a folyószámlán elszámolt kamat összege, a kiadások 

között pedig 40.000,- Ft-os könyvelési díj szerepel. Megkérdezi, a csekély pénzmozgásra 

tekintettel feltétlenül szükséges-e ez a kiadás. Véleménye szerint a Közalapítvány könyvelését 

a Polgármesteri Hivatal egyik hozzáértő köztisztviselője is megcsinálhatná, így a könyvelőnek 

kifizetett összeget másra fordíthatnák. 

 

Takács Pál kuratóriumi elnök 

A kiadások között a könyvelő tiszteletdíja szerepel, amit a Közalapítvánnyal kapcsolatos 

munkájáért kap, amelybe nemcsak a könyvelés tartozik, hanem a Közalapítvány működésével 

kapcsolatos jogszabályváltozások folyamatos figyelése. Természetesen megköszönné, ha ezen 

a költségen tudnának csökkenteni. Igaz, hogy a személyi jövedelemadó 1 %-ából befolyt 

bevétel az idén kétszeresére emelkedett, azonban még így is kevés. Köszönetet mond 

azoknak, akik ily módon támogatták a Közalapítványt, és bízik abban, hogy jövőre az ideinél 

is magasabb bevételre számíthatnak ebből a forrásból. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a személyi jövedelemadó felajánlható 1 %-ánál megváltozott az adókulcs, és az 

adótömeg.  

A Közalapítvány segíti az állami fenntartásba vett Tűzoltóság és az önkormányzat közti 

együttműködést, ennek megtartására feltétlenül törekedniük kell. Megköszöni a Kuratórium 

munkáját, próbálkozásait a források gyűjtésére. Példaként említi, hogy tűzoltóautó 

vásárlásához is a Közalapítványon keresztül gyűjtötték össze a szükséges pénzt. 

Hangsúlyozza, a későbbiekben is fent áll a Tűzoltóság működési feltételeinek támogatására ez 

a lehetőség.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta Pápa és Környéke Tűzvédelméért 

105 Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót. 
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5. Beszámoló Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány 

tevékenységéről 

Előadó: Dr. Winkler Gábor kuratóriumi elnök 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Winkler Gábor kuratóriumi elnök. 

 

Dr. Winkler Gábor  

Elmondja, a Közalapítványnak is a személyi jövedelemadó felajánlott 1 %-ából volt bevétele, 

a kiadások között a bankköltség és a könyvvizsgálat díja szerepel, amelyek elengedhetetlenek 

a szakszerűség és a törvényesség betartása szempontjából. Megjegyzi, a Közalapítvány 

alaptőkéje az elmúlt évben emelkedett, és továbbra is várják a feladatokat Pápa 

infrastruktúrájának fejlesztése területén.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a Közalapítvány 2011. december 31-i záró egyenlege 4.194.065,- Ft. Megköszöni a 

Kuratórium tagjainak és a Közalapítványban közreműködőknek a munkáját. Hozzáteszi, a 

közalapítványon keresztül célzott fejlesztésekhez lehet forrásokat gyűjteni.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta Pápa Város Infrastruktúrájának 

Fejlesztéséért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi 

átmeneti gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül elfogadásra javasolja. 

Elmondja, a rendelet tervezet címében adminisztratív hiba miatt elírás történt, a cím helyesen: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról. 

Elmondja, az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet a 2013. január 1-jét követő 

időszak gazdálkodásának kereteit teremti meg a jövő évi költségvetés elfogadásáig. A 

költségvetés testület elé terjesztésének határideje február 15-e. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 
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29/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzatának 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló, 

fenti számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a talajterhelési díjról  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. A Tapolcafői és a Borsosgyőri Városrész Önkormányzatának 

testülete az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, bizonyos esetekben a beruházás több mint száz év alatt térülne meg az érintettnek, 

ezért érdeklődik, hogy az ő esetükben van-e lehetőség egyedi elbírálásra, illetve érkezett-e 

már ilyen kérelem. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Grőber Attila képviselő által említett eset kizárólag akkor fordul elő, ha műszaki ok zárja ki a 

tulajdonos háza előtt a közcsatornára való rákötést, így kizárólag az út túlsó felén lévő 

csatornára kell rákötniük. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, évi 7 m
3
-es fogyasztás esetén a beruházásra fordított összeg valóban hosszú idő 

alatt térülne meg. Hangsúlyozza, maximálisan egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, 

azonban szerinte ezekre a különleges esetekre is oda kell figyelni.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a megemelt talajterhelési díj befizetésének határideje 2013. március 31., az idén 

még a korábbi szabályoknak megfelelően kiszabott díjat kell megfizetnie az 

állampolgároknak. Megjegyzi, sokan csak most találkoznak majd azzal, hogy mekkora 

változás állt be a talajterhelési díj összegében, holott ezt már korábban is előrevetítették. A 

rendeletben az is szerepel, hogy mikor jogosultak a tulajdonosok a mentességre. A hivatal 

információi szerint nagyon kevés esetben igazolta le azt a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt., hogy 

műszaki okok miatt nem lehet rákötni a csatornára. Ez kizárólag akkor fordul elő, ha a 

csatorna kiépítésének tervezett területén ivóvízvezeték fut. Elmondja, talajterhelési díjra 450 

háztartás kötelezett, ebből egy-két háztartásnál merül fel az említett eset. 

Hozzáteszi, a különleges méltánylást érdemlő esetekben a jegyzőnek van hatásköre a 

méltányossági alapon történő elbírálásra, ezt a rendeletben nem szabályozzák. 
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Pingiczer Sándor képviselő 

Véleménye szerint sok feszültséget szülhet a díj ilyen mértékű emelése, ezért elismeréssel 

beszél arról, hogy lesz a türelmi idő és bevezetik a részletfizetés lehetőségét. Mindezek 

mellett tisztában van azzal – és a Gazdasági Bizottság ülésén is elhangzott – hogy az érintett 

családokat személyesen felkeresték, és tájékoztatták őket a lehetőségekről. A 209.000,- Ft-os 

díj megfizetése mellett havonta körülbelül 8000,- Ft-ot kell majd az érintetteknek fizetnie, két 

éven keresztül. Számításai szerint, akinek évi 100 m
3
 a fogyasztása, a 70-80 %-os 

kedvezménnyel is 72.000,- illetve 108.000,- Ft-ot kell egy összegben befizetnie a megadott 

határidőig. Itt is el kell majd dönteni, hogy méltányossági kedvezményt, vagy részletfizetést 

ajánlanak fel, hiszen néhány családnak a havi 8700,- Ft közművesítési hozzájárulás kifizetése 

is megterhelő lehet. 

 

 Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a talajterhelési díj megfizetésével kapcsolatban már 10 éve türelmes az 

önkormányzat, hiszen a jogszabály annak emelését már előrevetítette, csak eddig még nem 

történt ilyen mértékű emelés. Hangsúlyozza, a talajterhelési díjat nem az önkormányzat vezeti 

be, kizárólag végrehajtja az arról szóló jogszabályokat. Jelenleg Pápa Város Önkormányzata – 

példátlan módon – több lehetőséget is felajánl a befizetendő díj 80 %-ára, adott esetben pedig 

a kötelezettet mentesítheti is a díjfizetés alól. Elismeri, hogy a 209.500,- Ft közművesítési 

hozzájárulás, valamint a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt.-nek fizetendő további eljárási díj 

komoly terhet jelent. Hozzáteszi, 11.500 háztartás már korábban megfizette ezt a díjat, ezáltal 

a szennyvizet a közcsatornába vezeti el, jelenleg már csak 457 háztartásról van szó. 

Természetesen csak ott kötelezhetik az ingatlantulajdonost a talajterhelési díj megfizetésére, 

ahol kiépített közcsatorna van. Pápa egyes külterületein van kiépített ivóvízvezeték, 

közcsatorna azonban nincsen, így a keletkezett szennyvíz a talajba szivárog. Példaként említi 

az Öreghegy, a Törzsökhegy és a Kishegy területét. 

Hozzáteszi, a talajterhelési díj adók módjára behajtható, ezzel kapcsolatban már végeztek 

ellenőrzéseket, de ezt folytatni fogják, ugyanis nem mindenki vallotta be ezt a kötelezettségét. 

Elmondja, 292 esetben volt egyszerűsített ellenőrzés, ez három évre visszamenőleg 

22.219.560,- Ft adóhiányt tárt fel, amelyre nem vehetnek igénybe kedvezményt, mentességet. 

A médián keresztül felhívja a kötelezettek figyelmét, tegyenek eleget ezen kötelességüknek, 

mert kizárólag az kaphat a jegyzőtől részletfizetési kedvezményt, akinek rendben van a 

bevallása, és a korábbi kötelezettségeit rendezte. Hangsúlyozza, aki ezt nem tette meg, arról 

nehéz jóhiszeműséget feltételezni. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, elfogadja dr. Áldozó Tamás polgármester válaszát, a felsorolt érvekkel azonosulni 

tud. Hozzáteszi, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény ad 

felhatalmazást az önkormányzatoknak a díjkedvezmények és mentességek biztosítására. 

Véleménye szerint más önkormányzatok is Pápához hasonló rendeletet fognak alkotni. 

Összességében támogatja a rendelet-tervezetben foglaltakat. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, korábban is volt már talajterhelési díjjal kapcsolatos rendelet Pápán, amelyben 

eddig más logika alapján adtak kedvezményeket és mentességet. Bízik abban, hogy a rendelet 

jelenlegi módosítása koherensebb és méltányosabb helyzetet idéz elő. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

30/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

talajterhelési díjról 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 

 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a tiltott, kirívóan közösségellenes 

magatartásokról szóló 11/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezéséről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. Elmondja, a rendelet-tervezetben adminisztratív hiba miatt elírás 

történt, a rendelet-tervezet indokolásában hivatkozott AB határozat száma helyesen 38/2012. 

(XI.14.). Elmondja, nem az önkormányzat hibájából kifolyólag kell hatályon kívül helyezni a 

rendeletet. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Elmondja, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény újraértelmezte a szabálysértés fogalmát, és az azt 

meghatározó szabályokat, ezért az önkormányzatnak nem maradt más szankcionálási 

lehetősége, mint a jelenleg hatályon kívül helyezni kívánt rendelet. Az Alkotmánybíróság 

38/2012. (XI.14.) határozatával valóban megsemmisítette a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény erre vonatkozó rendelkezéseit, 

azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a törvény 143.§ (4) bekezdésének d) pontjában 

felhatalmazást kap az önkormányzat Képviselőtestülete, hogy 2013. január 1-jétől rendeletben 

határozza meg az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, 

továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeit. Álláspontja szerint a most hatályon kívül helyezendő rendeletet 

ugyanezen tartalommal, azonban más címmel megalkothatnák, és jövő év elején hatályba 

léptethetnék. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, mérlegelni fogják a jogszabály adta lehetőséget. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 

megalkotja az alábbi rendeletet: 

 

 

31/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a tiltott, 

kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 11/2012. 

(IV.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

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 

 

 

4. Gróf Esterházy Károly Múzeum átvételével kapcsolatos döntés 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Rádi Róbert kabinetvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Dr. Nagy L. István múzeumigazgató. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja.  

Elmondja, a megállapodáson a jelenlegi álláspont szerint akkor sem lehet módosítani, 

amennyiben annak néhány pontja nem releváns. A Gróf Esterházy Károly Múzeum átvétele 

további feladatokat ró majd az önkormányzatra, ami alatt nem csupán a fenntartóként való 

eljárást érti, hanem a helyi múzeumi struktúra átalakítását is. Elmondja, Rádi Róbert 

kabinetvezetővel tárgyalásokat folytattak ezzel kapcsolatban a minisztériummal, és pozitív 

tapasztalatokról számolhat be. Úgy tűnik, az átadás-átvétellel kapcsolatban nemcsak erkölcsi, 

hanem anyagi támogatásra is számíthatnak. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

153/2012. (XII.13.) határozat 

I. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért 

azzal, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról szóló és közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII 

törvény 30. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a jelenlegi 

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságnak Pápa város 
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területén lévő tagintézménye a feladatellátáshoz 

rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek 

egyidejű térítésmentes átvételével 2013. január 1-jétől Gróf 

Esterházy Károly Múzeum néven – önállóan működő 

költségvetési szervként - Pápa Város Önkormányzatának 

fenntartásába kerül.  

 

2. A Képviselőtestület az átadás-átvételi megállapodást az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti jóváhagyja.  

 (A megállapodás mellékletei a Polgármesteri Hivatal 

Polgármesteri Kabinetben megtekinthetők.) 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a 

megállapodás aláírását követően a gondoskodjon a 

vagyonkezelésbe vételi eljárás megindításáról.  

Felhatalmazza a Polgármestert a tárgyalások lefolytatására 

és a vagyonkezelői szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert kabinetvezető 

 

    II. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gróf 

Esterházy Károly Múzeum alapító okiratát 2013. január 1. 

hatállyal az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak 

szerint jóváhagyja.  

 

A Képviselőtestület döntése a kihirdetést követő napon lép 

hatályba. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az 

alapító okirat aláírására. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

     

2. A Képviselőtestület az intézmény működéséhez szükséges 

költségvetési fedezetet 2013. január 1-től biztosítja. 

 

Határidő: 2013. január 1. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
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III. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/B. §-a alapján pályázatot ír ki a Gróf Esterházy Károly 

Múzeum intézményvezetői feladatainak ellátására. A pályázat 

eredményes lebonyolításáig terjedő határozott időre megbízza 

dr. Nagy-Luttenberger Istvánt az intézményvezetői feladatok 

ellátásával.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

határozat végrehajtásával kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2013. január 1. 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

     Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

7. Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről 

Előadó: Dr. Burcsi Elemér mb. orvos-igazgató 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Burcsi Elemér mb. intézményvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Burcsi Elemér mb. orvos-igazgató 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, a tárca és a kormány által ígért finanszírozás-

emelések novemberben megérkeztek a háziorvosokhoz és a védőnőkhöz. A háziorvosok 60-

70.000,- Ft-tal, a védőnők pedig havonta átlagosan 20.000,- Ft-tal kapnak többet. Ezen 

összeget rendkívüli juttatás formájában kapják hónapról hónapra. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Tudomása szerint a védőnőknek a Kormány 25.000,- Ft-os béremelést ígért, ezzel szemben 

átlagban 20.000,- Ft-ot kapnak. Érdeklődik, mit szóltak ehhez az érintettek. 

Megkérdezi dr. Áldozó Tamás polgármestertől, tervezik-e azon két háziorvosi rendelő 

akadálymentesítését, ahol ez még nem történt meg. 

Elmondja, márciusban fogadták el a 25/2012. (IV.21.) NEFMI rendelet, ami az analóg inzulin 

adásáról rendelkezik. Az analóg inzulin felírhatóságát a beteg laboreredményeinek 

függvényében egy, a szakmában közösen megállapított célértéknek az eléréséhez kötötték. 

Érdeklődik, hogy fogadták ezt a betegek. A Diabétesz Társaság szerint az analóg inzulin 

adása szabadabb életet biztosít a beteg részére, mintha humán inzulint kapnának. 

Finanszírozás szempontjából ez nem jelent a betegeknek különösebb terhet, hiszen ők 

továbbra is dobozdíjat fizetnek, azonban az Egészségbiztosítási Pénztárnak ez jelentős 

megtakarítást fog jelenteni. Megkérdezi, hogyan fogadták a betegek a változást, és mekkora 

terhet jelent ez a háziorvosoknak. 

 

Dr. Burcsi Elemér mb. orvos-igazgató 

Elmondja, a védőnők örömmel fogadták a plusz juttatást, amit kérésüknek megfelelően 

egyenlő arányban osztanak szét köztük, mivel erre vonatkozóan nem kaptak utasítást. Úgy 
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döntöttek, hogy a támogatás 10 %-át meghagyják működési költségekre, annak 90 %-át 

fordították a bérre.  

Az analóg inzulinnal kapcsolatban az is felmerülhet, hogy kizárólag a beteg felelőssége-e, ha 

túllépi a megengedett értéket, hiszen az is előfordulhat, hogy a diabetológus sem jól állította 

be az adagot. Analóg inzulint abban az esetben kaphat a beteg, ha két mérés esetén is nyolc 

alatt van a cukorszintje. Ez alapján a diabetológusnak dönt az inzulin támogatásának 

megadásáról, illetve megvonásáról. Úgy tudja, hogy a megszabott határértéket felül fogják 

vizsgálni.  

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi, hogy azon kívül, hogy a háziorvosoknak még szigorúbban kell venni a 

cukorbetegséggel kapcsolatos oktatást, jelent-e ez nekik további terhet, illetve ebből 

kifolyólag megnövekedhet-e a rendelőkben a várakozási idő. 

 

Dr. Burcsi Elemér mb. orvos-igazgató 

Elmondja, a háziorvosi programok ennek elébe mentek, már a második félévtől elvégezték az 

ebbe a kategóriába tartozó cukorbetegek javaslatainak megújítását. A javaslat megújítását 

követően a diabetológushoz kell irányítaniuk a pácienseket. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az akadálymentesítésre korábban voltak jogszabályban meghatározott határidők, azonban 

ezek most nem sürgetik az önkormányzatot. Természetesen tisztában vannak az elvégzendő 

feladatokkal, céljuk a fennmaradó rendelők akadálymentesítése, erre ütemtervet készítettek, 

kizárólag források hozzárendelésére van szükség. Az orvosi rendelők túlnyomó többsége 

önkormányzati tulajdonban van, de ennél van nagyobb feladat is, hiszen van olyan orvosi 

rendelő, ami nem egészen 21. századi körülmények között működik. Korábban pontosan 

emiatt kezdeményezték állami tulajdonban lévő ingatlanok átvételét, példaként említi a 

Huszár lakótelepen található orvosi rendelőt.  

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

A beszámoló szerint az egyik fogorvosi körzet betöltetlen, továbbá, a háziorvosok 

átlagéletkora 55 év. Megkérdezi, mennyiben biztosított az utánpótlás a háziorvosi, illetve a 

betöltetlen fogorvosi körzetek tekintetében. Érdeklődik, milyen feltételeket kellene 

biztosítaniuk, hogy betölthessék a körzetet. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzőtől, mit tehet az önkormányzat azért, hogy új 

orvosokat csábítson a háziorvosi alapellátásba. Magasnak találja a háziorvosok átlagéletkorát, 

ezzel szemben a védőnői hálózatban fiatalodás tapasztalható. Megkérdezi, hogy mivel 

segíthetnék, hogy akár háziorvosok, akár fogorvosok Pápát válasszák letelepedésük 

helyszínéül. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

El kell mondania, hogy a pápai praxisok forgalomképesek, tehát azok egzisztenciát 

jelenthetnek azok számára, akik azokat megvásárolnák. Véleménye szerint a testület minden 

segítséget megadna a potenciális háziorvosoknak, azonban ilyen igény nem érkezett.  

 

Dr. Burcsi Elemér mb. orvos-igazgató 

Elmondja, a háziorvosok átlagéletkora országosan 58 év. Évente 80 rezidenst képeznek ki az 

országban, és nekik kellene betölteniük a 6000 praxist, így bízik abban, hogy a háziorvosok 

megőrzik az egészségüket és a munkakedvüket. Hozzáteszi, eddig is megadtak az orvosoknak 
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minden támogatást, ami a letelepedésükhöz volt szükséges. Utoljára tíz éve érkezett új 

háziorvos a városba. Az iskolaorvosi állás betöltésével is hasonló a helyzet, úgy tűnik, ezt a 

feladatot iskolavédőnőkkel fogják majd elláttatni. Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős 

államtitkár is egyetértett azzal, hogy ezt a feladatot jól képzett, magasan kvalifikált 

védőnőkkel kell betöltetni. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Véleménye szerint az egészségügy alapvető problémája, hogy külföldön tízszeresét kereshetik 

meg az orvosok, így nem lehet azon csodálkozni, hogy tömegével mennek külföldre munkát 

vállalni. Véleménye szerint először a béreket kellene rendezni, és akkor nem lenne hiány 

háziorvosokban. A médiában az is elhangzott, hogy nemcsak a fiatalok, hanem az idősebb 

orvosok, és egészségügyi szakszemélyzet közül is többen vállalnak külföldön munkát.  

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, szeretné, ha javulna az általános közalkalmazotti bérrendszer, és az orvosok mellett 

a pedagógusoknak, könyvtárosoknak is emelkedne a bére. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a pápai háziorvosok jelentős része máshol kiépített egzisztenciáját adta fel azért, 

hogy ide jöhessen dolgozni. Pingiczer Sándor képviselő által említett probléma nemcsak 

Magyarországot, hanem az egész Európai Uniót érinti, egészen addig amíg az Európai 

Bizottság el nem lehetetleníti azt, hogy a Magyarországon képzett orvos külföldön 

vállalhasson munkát. Bizonyos országokban még orvosképzés sincsen, így egyszerűbb 

odacsábítani egy máshol képzett orvost, ezt meglehetősen farizeus magatartásnak tartja. 

Mindehhez hozzátartozik, hogy sokan más országban szerzett diplomájukat hasznosítják 

Pápán. Példaként említi, hogy amennyiben Marosvásárhelyen nem lenne orvosképzés, 

Magyarországon elég foghíjas lenne a háziorvosi szolgálat. Hozzáteszi, több olyan háziorvosi 

praxis is van, amit Erdélyben szerzett diplomával töltenek be szakemberek. Az más kérdés, 

hogy hosszútávon, nemzetpolitikai szempontból ez szerencsés-e, hiszen rájuk pedig az ottani 

közösség számított volna. Megköszöni a beszámolót és a háziorvosoknak a munkájukhoz erőt, 

egészséget kíván. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az Egészségügyi Alapellátási 

Intézet tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

8. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről 

Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető, és Oláh Márta, a 

Gondozási Központ vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A 

Tapolcafői és a Borsosgyőri Városrész Önkormányzatának testülete a beszámolót 

egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
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Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi, hogy a gondozási szükséglettel rendelkezők esetében átlagosan mennyi a 

várakozási idő, valamint hogy mennyi idő alatt lehet bejutni a bentlakásos intézményekbe a 

gondozási szükséglettel nem rendelkezőknek. További kérdése, hogy amennyiben egy 

gondozási szükséglettel rendelkező személynél olyan állapot áll fent, hogy nem tudják házi 

segítségnyújtással megoldani a gondozását, biztosítanak-e számára soron kívüliséget az 

elhelyezésben. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

A gondozási szükséglettel rendelkezők várakozási ideje a tartós, bentlakásos intézményekbe 

jelenleg egy-másfél év. Aki gondozási szükséglet nélkül szeretné az átmeneti ellátást igénybe 

venni, fél-egy évet kell várnia. Ennek többek között az is az oka, hogy az átszervezést 

követően csökkent a dolgozói létszám, így csak a soron kívül érkezőket tudták felvenni. 

Hozzáteszi, eddig minden esetben megoldották – gondozási szükséglettől függetlenül annak 

az elhelyezését, aki erre rászorult, ha kellett, pótágyak behelyezésével. 

 

Grőber Attila képviselő 

A Türr István Gimnázium nevében megköszöni az Egyesített Szociális Intézmény – 

különösen Orbánné Szekér Dorottya - által nyújtott segítséget, hiszen a hátrányos helyzetben 

lévő diákok Arany János Tehetséggondozó Programba való bekerüléséhez az intézmény 

nyilatkozata is szükséges. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az intézmény hatásköre, feladatköre a jövőben változni fog, ahogyan az a közeg is, 

amelyben működik. Az intézmény biztosítja a legnagyobb lehetőséget az önkéntes munkákra.  

Megköszöni az intézményben dolgozók munkáját, a feszített gazdálkodás keretein belül 

történő együttműködést. Véleménye szerint az intézmény tevékenysége példaértékű. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az Egyesített Szociális Intézmény 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

9. Beszámoló a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás II. félévben végzett 

tevékenységéről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Feketéné Földi Judit munkaszervezet-vezető. 

 

Feketéné Földi Judit munkaszervezet-vezető 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, 2013. július 1-jétől a Társulásnak Takácsi 

település lesz a gesztora, így szükség lesz a társulási megállapodás módosítására. Gesztor 

település kijelölését jogszabály írja elő, továbbá meg kell szüntetni az önálló 

munkaszervezetet. A feladatellátás nem változik, kizárólag a települések vonatkozásában 

történt némi változás, azonban az ellátási terület nem változott jelentős mértékben. A 

feladatokat továbbra is az önkormányzatoknak el kell látnia, mivel a települések arra 
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intézményhálózattal nem rendelkeznek, így a legcélszerűbb egy társulás keretei közt ellátni 

azokat. Bízik abban, hogy az átadás-átvétel zökkenőmentesen fog zajlani. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Megköszöni a munkaszervezet vezetőjének azt az együttműködést, amit az elmúlt öt évben a 

mozgókönyvtári ellátás területén tapasztalt. Sajnálja, hogy át kell szervezni a rendszert.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni Feketéné Földi Juditnak - aki 2013. január 1-jétől a Pápai Járási Hivatal vezetője 

lesz - a Társulás munkaszervezete élén végzett tevékenységét,. A Pápai Többcélú Kistérségi 

Társulás elnöke a gesztor-település polgármestere, Kunszt Szabolcs, Takácsi polgármestere, 

az alelnök pedig Varga Péter, Vaszar polgármestere lesz. Hozzáteszi, az önkormányzat ebbe a 

társulásba a sportigazgatási tevékenységek területén vett részt. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 

II. félévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

10. Vegyes ügyek 

 

a)  Háziorvosokkal feladat-ellátási szerződés megkötése 
 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Burcsi Elemér orvos-igazgató. 
 

 

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. 

 

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

határozatot hozta: 
 

154/2012. (XII.13.) határozat 

1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

előterjesztés 1. mellékletét képező  feladat-ellátási 

szerződés tervezetet jóváhagyja.   

 Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegye meg és felhatalmazza a feladat-ellátási szerződések 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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2)  Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a jövőben a 

jogszabályváltozás vagy egyéb ok miatt szükséges 

módosításokat - a szerződő féllel történt egyeztetést 

követően - megtegye. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
 

Pingiczer Sándor képviselő 

A 145/2012. (XI.27.) határozatra adott jelentéssel kapcsolatban elmondja, korábban dr. 

Áldozó Tamás polgármester azt mondta, hogy a HEMO átadásával-átvételével kapcsolatban 

még megváltoztathatják az álláspontjukat. Tudomása szerint a HEMO-ban működő négy civil 

szervezet közül csak egy szervezettel nem sikerült megegyezniük. Úgy gondolja, a városnak 

szüksége lenne erre a közösségi épületre. Érdeklődik, hogy amennyiben meghozzák ezt a 

döntést, lesz-e még a későbbiekben lehetőségük az ingatlan átvételére.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a határozat végrehajtására adott jelentés arról szól, hogy a Képviselőtestület 

korábbi döntését megküldték a Honvédelmi Minisztériumnak. Hozzáteszi, véleménye szerint 

ez a történet még nem zárult le, ezzel kapcsolatban több, eltérő álláspontú levél is érkezett az 

önkormányzathoz. Megjegyzi, a Huszár lakótelepen több olyan állami fenntartásban lévő 

ingatlan is található, amelynek véleménye szerint önkormányzati tulajdonba kellene kerülnie. 

Példaként említi a HEMO-t, és a volt étterem épületét, további épületekkel együtt, amelyek 

önkormányzati fenntartásba kerülését már korábban kérték művelődési otthoni feladat 

ellátásához, orvosi rendelő kialakításához, illetve közterület rendezéséhez. 

Hangsúlyozza, szeretnék, ha a HEMO a későbbiek során városi fenntartásba kerülne. 

Egyelőre a tárgyalások alapján elmondható, hogy a honvédség további három hónapig 

működtetné az épületet, az önkormányzat pedig a költségvetése ismeretében ismét 

átgondolhatja, hogy tudják-e vállalni az épület átvételét.  

Azt sem szabad elfelejteniük, hogy az önkormányzat feladata lesz a Gróf Esterházy Károly 

Múzeum átvétele és elköltöztetése mellett a Városi Könyvtár elköltöztetése is.  

Ezt követően is készek arra, hogy támogassák a HEMO-ban működő civil szervezetek 

működését, és azzal is megpróbálják megsegíteni az épületet, hogy ha olyan jól fizető bérleti 

igény érkezik, amit az önkormányzat nem tud ellátni, akkor azt oda irányítják. 

 

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: 
 

155/2012. (XII.13.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 201/2011. 

(XI.24.) határozat, a 113/2012. (IX.27.) határozat, a 128, 

129/2012. (X.25.) határozatok, a 134/2012. (XI.15.) határozat, 

valamint a 143, 145/2012. (XI.27.) határozatok végrehajtására 

adott jelentéseket elfogadja. 
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b) Alapító okirat módosítása (Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi 

Alapellátási Intézete) 
 

 

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. 

 

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

határozatot hozta: 
 

 

156/2012. (XII.13.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási 

Intézete alapító okiratának módosítását, valamint annak 

egységes szerkezetét az előterjesztés 1. és 2. számú 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a közzétételt követő napon 

lép hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az 

alapító okiratok aláírására. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

2. A Képviselőtestület utasítja az érintett intézmény 

vezetőjét, hogy a módosított alapító okirat alapján az 

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatán a 

szükséges módosítást végezze el, és az egységes 

szerkezetű Szabályzatot terjessze Pápa Város 

Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottsága elé jóváhagyásra.  

 

Határidő: benyújtásra:     2013. január 31. 

    jóváhagyásra:  2013. február 28. 

Felelős:   Intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi  Bizottsága elnöke 
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c) Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel 
 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás és a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Grőber Attila képviselő 

Kéri, hogy az előterjesztés 2. bekezdésében a valamilyen ok miatt meghatározás ne 

szerepeljen a hátrányos helyzetű jelző előtt, mivel a pályázatban kellő részletességgel 

meghatározták a hátrányos helyzetbe tartozók körét. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a módosítás a határozati javaslatot nem érinti.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

 

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

határozatot hozta: 
 

 

157/2012. (XII.13.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja: 

 

1. Gőgös Fanni pápai lakos, a Szent István Római Katolikus 

Általános Iskola 8. osztályos tanulójának a 2013/2014. 

tanévtől a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 

Tehetséggondozó Programjában Pápa város képviseletében 

történő részvételét.  

 

2. Molnár Adrienn Fanni pápai lakos, a Szent István Római 

Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulójának a 

2013/2014. tanévtől a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 

János Tehetséggondozó Programjában Pápa város 

képviseletében történő részvételét.  
 

3. Karvas Petra pápai lakos, a Munkácsy Mihály Általános 

Iskola 8. osztályos tanulójának a 2013/2014. tanévtől a 

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programjában Pápa város képviseletében történő 

részvételét.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Rádi Róbert kabinetvezető 
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d) Folyószámla hitelszerződés lejárati idejének meghosszabbítása 
 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, a város 100 millió Ft nagyságrendű folyószámla hitelkerettel rendelkezik. Az egyes 

gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXIX. tv. 

módosítása szerint lehetőség van a folyószámla hitelszerződés 2013. június 30-ig történő 

meghosszabbításra, a Kormány hozzájárulása nélkül. Hangsúlyozza, ezt a keretet a város nem 

veszi igénybe, ez egy készenléti eszköz, amely a költségvetés mögött állhat. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
 

 

158/2012. (XII.13.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény 48. §-ában foglaltak alapján az OTP Bank Nyrt.-vel  

Ö.4800/2012/0033., 1-2-12-4800-0167-2 számon fennálló 

folyószámla hitelszerződés lejárati idejének 2013. június 30-ig 

történő meghosszabbítását kezdeményezi, változatlan 

ügyletérték, és a szerződésben foglalt változatlan feltételek 

mellett. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére, egyidejűleg felhatalmazza a 

vonatkozó szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnal, legkésőbb: 2012. december 21. 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 9,18 órától szünetet rendel el, majd a Képviselőtestület 09,35 

órakor folytatja a napirendek tárgyalását.  

 

 

e) Víziközművek önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntés 
 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Lukács Endre vezérigazgató. 
 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Elmondja, amennyiben az előterjesztésnek a zárt részével kapcsolatban merül fel kérdés, 

akkor zárt ülést rendel el. Az előterjesztésben foglaltak szerint az önkormányzat vagyona 1,2 

milliárd Ft-tal nő a döntésnek köszönhetően.  
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
 

 

159/2012. (XII.13.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vkszt.) alapján: 

 

1. megállapítja, hogy Pápa Város közigazgatási területén az 

ellátási felelősség elve alapján Pápa Város Önkormányzata 

az ellátásért felelős, kötelessége és joga gondoskodni a 

közműves ivóvízellátással és a közműves 

szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos víziközmű-

szolgáltatási feladatok elvégzéséről, 

2. kijelenti, hogy Pápa közműves ívóvízellátás víziközmű 

rendszerén, és Pápa közműves szennnyvízelvezetés és 

tisztítás víziközmű rendszerén a víziközmű szolgáltatást – 

hatályos szerződés alapján – továbbra is a Pápai Vízmű Zrt. 

végzi, 

3. a víziközmű-vagyon rendszerfüggetlen elemeit az 

üzemeltető Pápai Vízmű Zrt. tulajdonában hagyja, 

4. felhatalmazza a polgármestert a víziközmű-szolgáltatási 

feladatok ellátására jelenleg hatályos szerződésekkel 

rendelkező Pápai Vízmű Zrt. tulajdonából a Vkszt. 79. § (1) 

bekezdés alapján Pápa Város Önkormányzatának 

tulajdonába 2013. január 1-jén átszálló vagyonnal 

kapcsolatos megállapodások megkötésére, 

5. a Pápa Város Önkormányzatának tulajdonába átszálló 

vagyont az eddigi üzemeltető, a Pápai Vízmű Zrt. 

vagyonkezelésébe adja, és felhatalmazza a polgármestert a 

hatályos szerződések vagyonkezelői joggal kapcsolatos 

kiegészítésére és a szerződés-módosítások aláírására, 

6. megállapítja, hogy a 3. és 4. pontban foglalt víziközmű 

vagyon fejlesztését a Pápai Vízmű Zrt. a bevétellel fedezett 

amortizáció összegéig elvégzi, finanszírozza, 

7. kijelenti, hogy a 6. pontban foglalt fejlesztéseken felüli 

indokolt víziközmű fejlesztéseket – Tapolcafő vízbázis és 

Pápa-Magyarpolány távvezeték tekintetében igénybevétel 

alapján, melynek alapja a tárgyévet megelőző év 

felhasználása m
3
-ben – finanszírozza. 

 

Határidő: 2013. január 01. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

indítványozza, hogy a 186.,187. és 188. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja meg a 

testület. 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt. 

 

A Képviselőtestület 09,40 órakor zárt ülésen, majd 09,45 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. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 9,45 órától szünetet rendel el, majd a Képviselőtestület 10,10 

órakor folytatja a napirendek tárgyalását.  

 

 

10.  Vegyes ügyek 

 

f) Köznevelési intézmények átadása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Egyházi Andrea, a járási tankerület igazgatója. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja azzal, hogy a 

határozati javaslat I. részében meghatározott hozzájárulás megfizetését vállalja a 

Képviselőtestület. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 2 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett nem javasolja elfogadásra. 

Elmondja, a korábban ezzel kapcsolatban hozott döntéshez képest annyi a változás, hogy 

tisztázódott a fizetendő hozzájárulás mértéke. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Az Országgyűlés 2012. november 26-án fogadta el azt a törvényt, ami alapján a köznevelési 

feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba kerülnek. 

Ez alapján önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény nem láthat el állami 

alapfeladatnak minősülő feladatokat. Hozzáteszi, mivel a korai fejlesztés is az állami 

feladatok közé fog tartozni, módosítani kell a Fenyveserdő Bölcsőde alapító okiratát. 

Tudomása szerint több szülő hordja a gyermekét a bölcsődébe korai fejlesztésre, érdeklődik, 

hogy erre a későbbiekben is lesz-e lehetőségük. 

 

Egyházi Andrea tankerület-igazgató 

Válaszában elmondja, jelenleg intézmény átadásról van szó, arról, hogy ez a tevékenység 

megmaradhat-e a városban, később döntenek majd. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a város természetesen mindent meg fog tenni azért, hogy a korai fejlesztés ne csak 

bölcsődében, hanem az óvodákban is elérhető legyen. Véleménye szerint ahogyan az oktatás 

területén sem, úgy itt sem szabadna a szülőnek megéreznie a fenntartóváltást. Hozzáteszi, a 

bölcsőde most érkezett olyan beruházások végére, amelyek megnyugtató módon 

megteremtették a szolgáltatás biztosításához szükséges feltételeket. 
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Pingiczer Sándor képviselő 

Az előterjesztés a 2013. január 1-jétől 2015. augusztus 31-ig terjedő időszakra ingó és 

ingatlan vagyon működtetéséhez havi 27.473,- Ft megfizetését javasolja. Kíváncsi, hogy ez 

milyen arányban áll az eddigi, erre a célra fordított pénzeszközökkel. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, többféleképpen lehet kiszámolni a működésre fordított kiadásokat attól függően, 

hogy mekkora intézményi kört vonnak be a működtetési kötelezettségbe. A 

legvisszafogottabb számítás szerint az egész éves kiadás összege 329.679.000,- Ft lenne, 

ténylegesen az érintett intézményekben 383 millió Ft volt a kiadás, azaz az előterjesztésben 

ennél 50 millió Ft-tal kevesebbet kérnek. Hozzáteszi, más intézményi körrel számolva a 

megspórolható összeg könnyen elérheti a 100 millió Ft-ot. 

 

Grőber Attila képviselő 

A következő tanévtől megváltozik az eddigi finanszírozási rendszer és új feladatfinanszírozást 

vezetnek be. Érdeklődik, hogy a tanulócsoportok és az ellátandó feladatok számát a 

tankerület-vezető fogja-e engedélyezni. Neki az jelent problémát, hogy csak a jelenleg 

érvényben lévő finanszírozás alapján tudják kiszámolni az összegeket, azonban ha csökken a 

feladatellátás, akkor dr. Áldozó Tamás polgármester által elmondott számok mások lesznek, 

és nem jelent akkora spórolást az intézmények működtetésének átadása. Megkérdezi Egyházi 

Andrea tankerület-vezetőt, mi erről a véleménye, illetve hogyan változik a feladatellátás 

szeptembertől, tud-e ígéretet tenni arra, hogy nem vesznek el feladatot az intézményektől. 

 

Egyházi Andrea tankerület-igazgató 

Elmondja, az ellátandó feladatokkal kapcsolatban a jövőre nézve nem tud ígéretet tenni, arra 

nincsen felhatalmazása. A Megyei Intézményfenntartó Központ alá tartozó intézményekről 

nem rendelkezett a jogszabály, azok működtetésének átadása tovább növelné a város által 

fizetendő hozzájárulás összegét. A feladatfinanszírozással kapcsolatban elmondja, erre 

vonatkozóan akkor tudnak számításokat végezni, ha tisztában lesznek azzal, hogy fenti 

intézmények sorsa hogyan alakul. 

Hangsúlyozza, a jelenlegi számítások alapján a város által hozzájárulás címén fizetendő 

összeg kevesebb annál, mintha saját maga tartaná fent azokat. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, jól érti-e, hogy a tankerület-vezető felettesének hivatala fogja majd meghatározni 

a feladatellátást, és az alapján osztja lejjebb a tankerület-vezető a feladatokat. Kéri, hogy 

tájékoztassák ezzel kapcsolatban. 

 

Egyházi Andrea tankerület-igazgató 

Elmondja, jelenleg az oktatási intézmények átadása folyik. Az átvett intézményeket, a 

feladatok nagyságrendjét látva fogják majd a Klebersberg Intézményfenntartó Központban 

intézményi szintre lebontani a feladatokat. Ezen kívül a szakképzésben is várhatók 

változások, átalakítják a térségi integrált szakképző rendszereket. Megjegyzi, ez szintén 

befolyásolhatja majd fenti helyzetet, ezért nem tud ígéretet adni a jövőre nézve. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, a korábbi, intézményátadásos előterjesztésekhez képest jelenleg kizárólag a 

hozzájárulás összege realizálódott, a többi kérdésére sajnos nem kap választ. Véleménye 

szerint sok a bizonytalanság, és szeretné elkerülni az ezzel kapcsolatos vitákat és ellentmondó 

véleményeket. Hozzáteszi, annak természetesen örül, hogy a városnak kevesebb pénzt kell 

kiadni. Az eddigi üléseken az átadással kapcsolatban megfogalmazott bizonytalanságaira jó 
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lenne, ha mielőbb választ kaphatna, például arra, hogy a Megyei Intézményfenntartó Központ 

alá tartozó intézményeknek mi lesz a sorsa. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az állami fenntartásba vétel egyik célja a hatékony és ésszerű oktatás kialakítása. 

Mindebből az következik, hogy az átvett oktatási rendszer az eddigiekhez hasonlóan a 

jövőben változni fog. Hangsúlyozza, az önkormányzat által eddig működtetett intézmények – 

például az általános iskolák - jelenleg is ésszerűen szervezett, megfelelő keresztmetszetű, 

hatékonyan működő, stabil intézmények. Hozzáteszi, ez nem biztos, hogy a környékbeli 

általános iskolákra is igaz. Ha a változások olyan irányba mutatnak, hogy több szolgáltatást 

fog nyújtani a város a kistérségnek - azaz onnan jönnek be a városba tanulni gyerekek - akkor 

a korábbiakhoz hasonlóan olyan helyzet fog előállni, hogy meghatározott szolgáltatásokat a 

városnak kellene fenntartani, működtetni és finanszírozni, más településről idejárók számára 

is. Ezt a jogszabály ezúttal sem rendezi, maximum a költségek megtérítését lehet kérni.  

Elmondja, tisztában vannak a középfokú oktatásban, a szakképzésben és a gimnáziumok 

körében fennálló feszültségekkel, amelyek a jelenlegi pápai oktatási intézményhálózatot 

jellemzik. Nyilván ezen a területen is változtatásra lesz szükség. Megjegyzi, a jogalkotó arra 

nem gondolt, hogy mi történik akkor, ha a város kezdeményezi a változásokat, és 

indítványozza, hogy meghatározott intézmény más keretek között működjön a jövőben. 

Egyetért azzal, hogy az előterjesztésben szereplő hozzájárulás címén fizetendő összeg 2015. 

augusztus 31-ig állandónak tűnik, azonban nincsenek azzal tisztában, hogyan változik az 

intézmények rendszere és azok működési költsége. 

Hangsúlyozza, a fenntartásba és működtetésbe adás nem érinti az önkormányzat tulajdonosi 

pozícióját, a vagyon jó állagban tartásáért való felelőssége továbbra is megmarad. Példaként 

említi, hogy a Türr István Gimnázium épületét is fel kellene újítaniuk. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, a határozati javaslat III. pontjában szereplő törvényjavaslatot 

kihirdették, így javasolja, hogy a T/8888. számú törvényjavaslat helyett a határozatban 2012. 

évi CLXXXVIII. törvény szerepeljen. Indítványa eredeti előterjesztésnek tekintendő. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat I. pontjával kapcsolatban azzal, hogy Pápa 

Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vállalja a havi 27.473 ezer Ft összegű 

hozzájárulás megfizetését. 

 

A Képviselőtestület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

164/2012. (XII.13.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - Nkt. - 74. § (6) 

bekezdésében, valamint a 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet 

42.§. (2) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozik, hogy az 

illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az 

állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 

intézmény vonatkozásában a 2013. január 1-jétől 2015. 

augusztus 31-ig terjedő időszakra ingó és ingatlan vagyon 

működtetéséhez megállapított havi 27 473 ezer forint összegű 

hozzájárulás megfizetését vállalja. 
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A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a fenti 

döntéssel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat II. és III. pontjával kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

165/2012. (XII.13.) határozat 

II. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Fenyveserdő Bölcsőde alapító okiratának módosítását, 

valamint annak egységes szerkezetét az előterjesztés 1. és 2. 

számú melléklete szerint 2013. január 1. hatállyal 

jóváhagyja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Városi 

Óvodák alapító okiratának módosítását, valamint annak 

egységes szerkezetét az előterjesztés 3. és 4. számú 

melléklete szerint 2013. január 1. hatállyal jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a közzétételt követő napon lép 

hatályba. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az 

alapító okiratok aláírására. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

3. 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:  2013. január 30 

jóváhagyásra: 2013. február 28. 

Felelős:   Intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 
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III. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § 

(1) bekezdésében, valamint a köznevelési feladatot ellátó 

egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. 

törvényben foglaltak alapján felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a Pápa Város Önkormányzata fenntartásában működő  

 

Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat, 

Munkácsy Mihály Általános Iskola, 

Tarczy Lajos Általános Iskola, 

Weöres Sándor Általános Iskola, 

Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

köznevelési intézmény, és a  

Fenyveserdő Bölcsőde korai fejlesztést ellátó 

intézményegysége, valamint a 

Városi Óvodák Vajda Péter Lakótelepi Tagintézményéből a 

többi gyermekkel, együtt  nem foglalkoztatható sajátos 

nevelési igényű gyermekeknek az óvodai ellátását biztosító 

intézményegysége vonatkozásában az előterjesztés 5. 

melléklete szerinti megállapodást megkösse, a szükséges 

további jognyilatkozatokat megtegye.    

 

Határidő: azonnal, illetve legkésőbb: 2012. december 15., 

illetve folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

   

2. A Képviselőtestület utasítja az intézményvezetőket, hogy az 

átadás-átvétellel kapcsolatban hatáskörükbe tartozó feladatok 

ellátásához szükséges intézkedéseket tegyék meg.  

 

Határidő: azonnal, illetve legkésőbb: 2012. december 15., 

illetve folyamatos 

Felelős:  Intézményvezetők 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy az idén még további ülés összehívása várható. 

 

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

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester jegyző 


