
 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 230/2012. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. december 27-i ülésén, 

a Régi Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Unger Tamás alpolgármester 

 

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

István, Bocskay László, dr. Hermann István, Erőss Bulcsú, Szirbek Rita, 

Pingiczer Sándor, Grőber Attila képviselők, 13 fő. 

  

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő, 

 

Rádi Róbert kabinetvezető, 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető, 

Bakalár Attila 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. 

 

A testület ülésére később érkezett: Venczel Csaba képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 14,30 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a 

Képviselőtestület ülése határozatképes, 13 fő képviselő jelen van.  

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

166/2012. (XII.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. 

december 27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a köztisztviselőket 

megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2012. 

(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a belváros 

közlekedéséről szóló 22/2004. (VII.7.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

  

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a menetrend szerinti 

helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 16/2004. (IV.30.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

5. Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti 

személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozóan 

szerződés megkötése 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

6. Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

7. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 

tevékenységéről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

8. Vegyes ügyek 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. 

(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 
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Eredeti előterjesztői indítványként javasolja, hogy a rendelet-tervezet 7. §-a az alábbi 

bekezdéssel egészüljön ki: 

„(2) A Rendelet 26. § (3) bekezdésében, valamint 27. § (3) bekezdésében a „14-17 óráig” 

szövegrész helyébe „14-16,30 óráig” szövegrész lép.” 

Ezzel egyidejűleg a (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre módosul. 

 

Elmondja, a módosítást a tisztségviselők fogadóórájának a Hivatal nyitvatartási, 

ügyfélfogadási idejéhez való igazítása teszi szükségessé, tehát a polgármester és az 

alpolgármester fogadóórája a Hivatali ügyfélfogadási idővel egybeesik, és nem terjeszkedik 

azon túl. Hozzáteszi, az ügyfélfogadási idő módosításának logikája az, hogy a 

Kormányhivatal ügyfélfogadási rendjével kerüljön összhangba a Polgármesteri Hivatal 

ügyfélfogadási rendje. A Járási Hivatalok ügyfélfogadási rendje az egész megyében egységes, 

ezért a Hivatalnak kell ahhoz alkalmazkodnia. Megjegyzi, a 90-es évek elején már volt 

érvényben az előterjesztésben szereplő ügyfélfogadási rend. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, az előterjesztés tartalmazza, hogy a Hivatal ügyfélfogadási rendje a Járási Hivatal 

ügyfélfogadási rendjéhez igazodik, amelyet nem tart ügyfélbarátnak. Véleménye szerint ha az 

önkormányzat folyamatosan azt kommunikálja, hogy a szolgáltató jelleget kívánja 

megerősíteni, ezzel a módosítással nem ezt erősíti, hiszen egy reggel 8 órától délután 16,00 

óráig dolgozó személynek ügyintézés céljából szabadságot kell kivennie. Minderre tekintettel 

kéri dr. Áldozó Tamás polgármestert, hogy erre találjanak valamilyen megoldást. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, pontosan azért van 16 óra 30 percig ügyfélfogadás, hogy az, aki 16 óráig dolgozik, 

utána bejöhessen elintézni az ügyeit. Az ügyfélfogadási időpontoknak a változása azt jelenti, 

hogy kedden és pénteken fél 8 helyett 8 órától, tehát kétszer fél órával később, viszont 

pénteken az eddigi 12 óra 30 perc helyett 14 óráig lenne az ügyfélfogadás. További változás, 

hogy szerdán 16 óra 30 percig lesz 17 óra helyett. Hangsúlyozza, akinek személyesen kell a 

Hivatalban intéznie az ügyét, egyeztetést követően akár ügyfélfogadási időn kívül is elő tudja 

terjeszteni a kérelmét. Ez a jövőben is így lesz, ez jelenti azt, hogy ez közszolgálat. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

megalkotja az alábbi rendeletet: 

 

32/2012. (XII. 27.) örkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
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2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete a köztisztviselőket megillető juttatásokról 

és támogatásokról szóló 21/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Magyar 

Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete a rendelet-

tervezetben foglaltakkal egyetért, annak elfogadását támogatja. Az önkormányzat 

költségvetésének lehetőségei függvényében kéri, hogy a középfokú végzettségű 

köztisztviselők részére adható illetménykiegészítés bevezetését vizsgálja meg a munkáltató. 

A rendelet módosítása a 2012. december 31-én hatályos állapotokat terjeszti ki 2013. január 

1-jét követő időszakra, tehát többletjuttatásról nincs szó: a felsőfokú végzettségű 

köztisztviselő 2013. évben – az eddigiekhez hasonlóan - alapilletménye 30 %-ának megfelelő 

mértékű illetménykiegészítésre jogosult. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban 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: 

33/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 

21/2012. (X.25.) 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 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 22/2004. 

(VII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

  

A napirend tárgyalásán jelen van Bánhidi László, a Városgondnokság vezetője, valamint 

Radó István, a Közterület-Felügyelet vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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A rendelet-tervezet enyhítené az áruszállításra vonatkozó szabályokat a Kossuth utca Deák 

Ferenc utca, Szent László utca közötti szakaszán, valamint a Márton István utcában és a 

Közép utcában. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban 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: 

 

34/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a belváros 

közlekedéséről szóló 22/2004. (VII.7.) 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 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a menetrend szerinti helyi autóbusz 

közlekedés díjáról szóló 16/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezéséről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szabó Gábor, a Bakony Volán Zrt. forgalmi igazgatója. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra, a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 

mellett elfogadásra javasolja. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy jelenleg a rendelet hatályon kívül helyezéséről van szó. 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 

megalkotja az alábbi rendeletet: 

 

35/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a menetrend 

szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 16/2004. 

(IV.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 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 

 

 

6. Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy jogszabályi változásból következően módosul a társulás korábbi működési 

modellje. Helyébe lép az a szervezet, amelynek gesztor települése Takácsi önkormányzata 

lesz, a társulás elnöke pedig Takácsi, alelnöke Vaszar polgármestere lesz. Mindezen 

módosításokra, illetve más, időközben bekövetkezett változások átvezetése miatt szükséges a 

társulási megállapodás módosítása. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Megkérdezi, mi az oka annak, hogy Pápa lemond a gesztori címről. Az előterjesztésben az 

szerepel, hogy ha Takácsi nem vállalja el, akkor azt Pápának kellett volna ellátnia. Véleménye 

szerint, mivel a kistérség székhelye Pápa, ezért célszerű lett volna, ha Pápa marad a 

gesztortelepülés. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a törvény erejénél fogva valóban a város Hivatalára szállt volna át a 

munkaszervezettel kapcsolatos feladat, azonban a többcélú társulás keretében elvégzett 

szolgáltatásokban Pápa nem vesz részt, egyedül a sportszervezési feladatokban működik 

közre, az összes többi feladatot a város önállóan látja el. Mindarra tekintettel, hogy a 

feladatokban nincs egyezés, és a feladat ellátása céljából nem vesznek fel köztisztviselőket, 

elfogadták Takácsi-Vaszar Körjegyzőség jelentkezését a gesztor feladatok ellátására. 

Annak ellenére, hogy a gesztortelepülés Takácsi, a szolgáltatásokat a társulás pápai központtal 

fogja továbbra is nyújtani, hiszen például a családsegítés szempontjából az a praktikus, hogy 

ha Pápáról kiindulva, az itt rendelkezésre álló közlekedési lehetőségeket felhasználva látják el 

a szolgáltatásokat.  

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további 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: 
 

167/2012. (XII.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

egységes szerkezetét – az előterjesztés mellékletében 

foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja, egyidejűleg 

felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 

aláírására. 
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Hatályát veszti Pápa Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 109/2012. (IX.27.) és 118/2011. (V.30.) és 10/2011. 

(II.25.) és 36/2010. (III. 4.) és 87/2009. (VI.30.) és 119/2008. 

(IX. 25.), és 151/2007. (XI. 29.) valamint 107/2007. (VIII. 28.) 

határozatával módosított 9/2007. (I. 25.) határozatával jóvá-

hagyott társulási megállapodás.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

7. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék 

Kezelési Önkormányzati Társulás tevékenységéről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mészáros Csaba, a Közszolg Kft. ügyvezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

beszámolót minden évben megtárgyalja a Képviselőtestület. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 

tartózkodás mellett tudomásul veszi az Észak-Balatoni Térség 

Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati 

Társulás tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Szirbek Rita képviselő 

A 21/2003. számú határozat 1. és 2. pontja, valamint a 105/2005. számú határozat 

végrehajtásával kapcsolatban kérdezi, mit kell érteni a közös helyiséghasználat alatt, hol 

lesznek a nemzetiségi önkormányzatok, biztosítanak-e mindegyik számára zárható bútort. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az önkormányzat, illetve a Hivatala eleget tesz annak a kötelezettségének, 

hogy a nemzetiségek számára helyiséget biztosít. Hozzáteszi, ez a helyiség az a tárgyaló lesz, 

amelyikben a bizottságok már az elmúlt alkalommal is üléseztek. Véleménye szerint ez 

megfelel majd a nemzetiségi önkormányzatok számára, mindegyiküknek lesz zárható 

szekrénye, az ott folyó munkához biztosítják a háttértámogatást a Titkárságról, amely a 

tárgyalóval szomszédos irodahelyiségekben van. Megemlíti, a munkához rendelkezésre állnak 

infokommunikációs eszközök, fénymásoló, illetve ha szükséges, a jegyzőkönyvvezetéshez 

segítség. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Korvin utcai irodahelyiségében – 

amely szemben volt az MSZP irodával - tapasztalata szerint nem volt nagy forgalom, esetleg 
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nyelvtanfolyamokat szerveztek ott. A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

irodájában tanácsadást, ügyfélszolgálatot is tartottak. Érdeklődik, hogy ezen célokra is 

alkalmas lesz-e a nemzetiségek számára kijelölt irodahelyiség, vagy ott csak a testületi 

üléseiket tarthatják-e meg. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, ez a helyiség a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez, és nem az általuk 

vállalt feladatok megvalósításához szükséges, tehát ezeket a feladataikat nem itt fogják ellátni. 

Hozzáteszi, ha felmerül olyan igény, amihez a rendelkezésükre álló többi helyiség nem 

elegendő, akkor a Hivatal majd segíti őket helyiség biztosításával. Megjegyzi, ilyen igény 

egyébként sem a korábbi irodájukban, sem a székhelyükön sem merült fel, eddig minden 

kérésüknek eleget tudtak tenni a Titkársági irodahelyiség bevonásával. Hangsúlyozza, 

nyelvtanfolyamokat nem tarthatnak a számukra kijelölt helyiségben. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

168/2012. (XII.27.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

194/1998. (XI.26.) határozat, 153/2012. (XII.13.) határozat 

I. pontja, 157, 164/2012. (XII.13.) határozat, 165/2012. 

(XII.13.) határozat II./2. pontjának végrehajtására adott 

jelentéseket elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

21/2003. (II.20.) határozat 1. és 2. pontja, a 105/2005. 

(VII.7.) határozatok végrehajtására adott jelentéseket 

elfogadja, ezzel egyidejűleg a 21/2003. (II.20.) határozat 1. 

és 2. pontját, valamint a 105/2005. (VII.7.) határozatokat 

hatályon kívül helyezi.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a 

megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

165/2012. (XII.13.) határozat II./1. pontjára adott jelentést 

elfogadja, ezzel egyidejűleg a Fenyveserdő Bölcsőde 

egységes szerkezetű alapító okiratának 9. pontját az 

alábbiak szerint módosítja: 

„9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 

jogviszony(ok) megjelölése:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben 

közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, és a 

szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

ágazatban történő végrehajtására kiadott 257/2000. 
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(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Egyes 

foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkaviszony, melyre 

nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII, 

törvényben, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvényben foglaltak az irányadók. Egyéb 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. 

megbízási jogviszony) szabályai az irányadók.” 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 

módosított alapító okirat aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

8. Vegyes ügyek 

 

a) Alapító okirat módosítása (Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és 

Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete) 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Takács János intézményvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 
169/2012. (XII.27.) határozat 

I. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata  Közoktatási és Közművelődési Intézmények 

Gazdasági Ellátó Szervezete 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 felhatalmazza a polgármestert az alapító 

okiratok aláírására. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

II. 

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 

 

 

b)  Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető 

visszahívása, kinevezése 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mészárosné Varga Veronika ügyvezető és Boros Katalin. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az érintettek hozzájárultak a napirend nyílt ülés keretében történő 

tárgyalásához. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Elmondja, általában a köz-és a magánszférában is az a szokás, ha valakinek jó a munkája, 

akkor nem bocsájtják el, ha pedig valakinek rossz a munkája, akkor megindokolják az 

elbocsátását. Hozzáteszi, az elbocsátás oka az előterjesztésből nem derül ki, pedig egy 

stratégiailag fontos cégről van szó. Nem kíván személyek mellett vagy ellen állást foglalni, 

mindkét hölgyet nagyra tartja, de kíváncsi a váltás okára. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, a Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. jelenlegi ügyvezetője 

néhány hónapja úgy nyilatkozott, hogy az idén többen voltak kíváncsiak a kastélyra, mint 

tavaly. Megkérdezi, melyek azok a teljesítményindikátorok, amelyek alapján a felmentés 

mellett döntöttek, és melyek azok a szakmai indikátorok, amelyek Boros Katalin kinevezése 

mellett szólnak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A kérdésekre válaszolva elmondja, a Pápai Platán Nonprofit Kft. abból a célból jött létre, 

hogy bizonyos feladatokat lásson el azok közül, amiket korábban a Jókai Mór Művelődési és 

Szabadidő Központ, vagy kisebb részben maga a Polgármesteri Hivatal látott el. A 

bevételorientált feladatokat megpróbálták a nonprofit gazdasági társaságon belül, a 

közművelődési jellegűeket pedig – ahol az önkormányzat a megrendelő – a JMSZK keretein 

belül ellátni. Példaként említi a civil szervezetek számára helyiség biztosítását, színházi 

előadássorozat szervezését, filharmónia, bizonyos rendezvények szervezését stb.  
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Tisztában voltak azzal, hogy a Kft. feladatai az idő előrehaladtával növekedni fognak, hiszen 

az nem pusztán az Eszterházy-kastély működtetésére jött létre, hanem rendezvények 

szervezésére, és további turisztikai szempontból releváns attrakciók működtetésére. 

Hangsúlyozza, ezek közül két feladat ellátásnak állnak a küszöbén, az egyik a Zsinagógában 

működtetett kiállítás, amelyet a tavalyi évhez hasonlóan a jövőben is szeretnének működtetni 

és továbbépíteni, a másik pedig a megújult Fő tér üzemeltetése. Hozzáteszi, az üzemeltetés 

alatt nem a kertészeti feladatokat és a világítás biztosítását érti, hanem hogy a Fő tér télen és 

nyáron is rendezvények sokaságával, illetve folyamatosan működtetett szolgáltatásokkal tegye 

igazi találkozási ponttá a belvárost. Télen jégpályát üzemeltetnének, nyáron pedig különböző 

komoly turisztikai vonzerővel bíró rendezvényeket szerveznének az eddigiekhez hasonlóan, 

például a Szent Márton-napot, a Pápai Bornapokat. 

Elmondja, amikor felkérték Mészárosné Varga Veronikát a Kft. ügyvezetői feladatainak 

ellátására, az Esterházy-kastély háziasszonyi feladatainak ellátása volt a feladata, ez a jövőben 

is így marad. Nyilatkozata az ő munkáját minősíti, amit ezúton is megköszön. Mindemellett 

az utóbbi időben már nemcsak ezeket a feladatokat kellett ellátnia. A vezetőváltással több 

kapacitása lesz a Kastéllyal kapcsolatos feladatokra, amire szükség is lesz, hiszen 2013-től 

„háborús állapotok között” kell a kastélyt működtetni, ezek mellett tovább kell növelni a 

turistaszámot, és olyan attrakciókat, termékeket kell kialakítani, fejleszteni, amelyek még 

vonzóbbá teszik az Esterházy-kastélyt. Hangsúlyozza, idén is indítanak barokk roadshow-t 

2012-es évhez hasonlóan, és megpróbálnak minél több intézményben kedvet csinálni a 

Kastély látogatásához osztálykirándulások keretében. Hozzáteszi, elégedettek Mészárosné 

Varga Veronika munkájával, azt megköszönik, de nem gondolja, hogy azokat a 

többletfeladatokat és többletfelelősséget, ami az eredeti felkéréshez nem kapcsolódott, neki 

kellene vállalnia. Boros Katalin a Hivatal köztisztviselőjeként a közművelődési feladatok 

ellátásában dolgozott a korábbi években is. Természetesen nehéz volt különválasztani a 

feladatokat, hogy mely feladatot mely intézmény lássa el, általában hármas együttműködésről 

volt szó, a Jókai Mór Művelődési Központ, a Pápai Platán Nonprofit Kft. és a Polgármesteri 

Hivatal között.  

Véleménye szerint a Hivatalnak kell ebből a feladatellátásból egy kicsit hátrébb vonulnia, a 

jogszabályváltozások sem abba az irányba mutatnak, hogy ilyen típusú, önként vállalt 

feladatot köztisztviselőnek kellene ellátnia, és mivel Boros Katalin dolgozott eddig leginkább 

ezen a területen, és az ő munkájával is elégedettek, úgy látták jónak, hogy a feladattal együtt 

az azt ellátó személyt vigyék át ehhez a szervezethez. Boros Katalin ezen kívül 

közreműködött a külkapcsolatok intézésében is, erre a munkájára a Hivatal a jövőben is 

számít, csak más jogviszony keretében, nem köztisztviselőként, hanem akár megbízási 

szerződés formájában. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
 

170/2012. (XII.27.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § 

(2) bekezdés j) pontjában foglalt hatáskörében Mészárosné 

Varga Veronikát, a Pápai Platán Városmarketing és 

Turisztikai Nonprofit Kft. (8500 Pápa, Fő u. 5.) jelenlegi 

ügyvezetőjét ügyvezetői tisztségéből 2012. december 31-i 

hatállyal visszahívja, ezzel egyidejűleg köszönetet mond 

ügyvezetőként végzett munkájáért. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § 

(2) bekezdés j) pontjában foglalt hatáskörében a Pápai 

Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. (8500 

Pápa, Fő u. 5.) ügyvezetőjének Boros Katalint 2013. január 

1-jei hatállyal határozatlan időre megválasztja. 

 

A Képviselőtestület az ügyvezető személyi alapbérét 

330 000,- Ft-ban állapítja meg, és utasítja a polgármestert, 

hogy az ügyvezetővel munkaszerződést kössön. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban 

foglaltak figyelembe vételével Pápai Platán Városmarketing 

és Turisztikai Nonprofit Kft. (8500 Pápa, Fő u. 5.) alapító 

okiratának módosításával kapcsolatban szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

c) Pápa Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

következő határozatot hozta: 
 

 

171/2012. (XII.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése 2013. január 1-jén lép hatályba. 
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A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosításáról a Hivatal köztisztviselőit 

tájékoztassa, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Szabályzatot készítse el. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

d) Nyitott Tanulási Központ megvalósítása és fenntartása, hozzájárulás a Jókai Mór 

Városi Könyvtár a „NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” című 

pályázathoz való gesztorként történő csatlakozáshoz, Jókai Mór Városi Könyvtár 

alapító okiratának módosítása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ezúton köszöni meg dr. Hermanni István intézményvezetőnek a Pápa, Fő tér című kiadványt, 

amelyet a képviselőknek az ülés megkezdése előtt kiosztott. Az előterjesztést a 

Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Eredeti előterjesztői indítványként javasolja, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletét 

képező Módosító okirat az alábbi szövegrésszel egészüljön ki: 

„Hatályát veszti az alapító okirat 6.2. pontja.” 

Fentiekre tekintettel az egységes szerkezetű alapító okirat 6.2. pontja törlésre kerül. 

 

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: 

 

172/2012. (XII.27.) határozat 

I.  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a 

Nyitott Tanulási Központ megvalósítását és fenntartását, 

továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Jókai Mór Városi Könyvtár a 

„NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” című TÁMOP-

5.3.9-11/1-2012-0001 azonosító számú pályázathoz gesztorként 

csatlakozzon. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a fenntartói 

támogató nyilatkozat aláírására.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

  Dr. Hermann István intézményvezető 
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II. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór 

Városi Könyvtár 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 felhatalmazza a polgármestert az alapító 

okirat 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 

III. 

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 

 

 

e) Víziközművek önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntés 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. Elmondja, az elmúlt ülésen döntött a testület a Pápai Vízmű Zrt.-től a víziközmű 

átvételéről, jelenleg pedig a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. esetében teszik ezt meg.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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173/2012. (XII.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a víziközmű-

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

 

1. felhatalmazza a polgármestert a Pápai Termálvízhasznosító 

Zrt., illetve a Pápai Ipari Park Kft. tulajdonából a Vkszt. 79. 

§ (1) bekezdés alapján Pápa Város Önkormányzatának 

tulajdonába 2013. január 1-jén átszálló vagyonnal 

kapcsolatos megállapodások megkötésére, 

2. az 1. pont szerinti víziközmű-vagyon rendszerfüggetlen 

elemeit az üzemeltető Pápai Vízmű Zrt. tulajdonában adja, 

3. a Pápa Város Önkormányzatának tulajdonába átszálló 

vagyont az eddigi üzemeltető, a Pápai Vízmű Zrt. 

vagyonkezelésébe adja, és felhatalmazza a polgármestert a 

hatályos szerződések 2. pont szerinti vagyon vagyonkezelői 

jogával kapcsolatos kiegészítésére és a szerződés-

módosítások aláírására, 

4. megállapítja, hogy az 1. pontban foglalt víziközmű vagyon 

fejlesztését a Pápai Vízmű Zrt. a bevétellel fedezett 

amortizáció összegéig elvégzi, finanszírozza, 

5. kijelenti, hogy a 4. pontban foglalt fejlesztéseken felüli 

indokolt víziközmű fejlesztéseket finanszírozza. 

 

Határidő: 2013. január 1. 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

indítványozza, hogy a 195., 204. és 205. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja meg 

a testület. 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy Karácsonykor elhunyt Kiss László, a Pápai Zsidó Hitközség korábbi elnöke, 

a temetése 2012. december 28-án 11,00 órakor lesz az új zsidó temetőben. 

 

A Képviselőtestület 15,05 órakor zárt ülésen, majd 16,00 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. Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános 

ülését 16, 05 órakor bezárja. 

 

K. m. f. 

  

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester jegyző 


