
 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 21 /2013. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  2013. február 28-i ülésén, a 

Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Unger Tamás alpolgármester 

 

Császár Endre, dr. Vörös Ibolya, Máté István, Zsegraics Gyula, Bocskay 

László, dr. Hermann István, Venczel Csaba, Erőss Bulcsú, Szirbek Rita, 

Pingiczer Sándor, Grőber Attila képviselők, 13 fő  

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Horváthné Farkas Andrea aljegyző, 

 

Rádi Róbert kabinetvezető, 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

Szekeresné Markolt Zita adócsoport vezető,  

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

Bertha Szilvia szociálpolitikai csoportvezető, 

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. 

 

 

Távolmaradását bejelentette: dr. Péntek Árpád képviselő. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a megjelenteket, és az ülést az interneten keresztül követőket, a testület ülését 8,00 

órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 13 fő 

képviselő jelen van.  

 

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

hogy a 30. sorszámú előterjesztést a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület.  

 

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

határozatot hozta: 
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10/2013. (II.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. február 

28-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Személyi ügy 

Kitüntető címek adományozására vonatkozó javaslatok 

elbírálása (zárt ülés) 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. I. Pápa Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

II. Pápa Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 

módosítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. 

(III.1) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 

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

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester   

  Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban 

biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a méhnyakrák és a 

nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás támogatásáról  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 
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7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa város 

egészségügyi alapellátási körzeteiről  szóló 22/2012. (X.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

9. Vegyes ügyek 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, Unger Tamás alpolgármester a tegnapi nap folyamán írta alá azt a megállapodást, 

amelynek megkötésére a 2013. február 25-i rendkívüli testületi ülésen hatalmazta fel a 

testület. A megállapodás értelmében a Magyar Állam az adósságkonszolidáció keretében Pápa 

Város Önkormányzatától 2.640.608.398,- Ft összegű adósságot és ennek törvényben 

meghatározott járulékait vállalta át. Fenti összeg a város adósságállományának körülbelül a 

60 %-a, tehát a múlt  ülésen említett érvekkel sikerült az 50 %-nál kedvezőbb pozíciót elérni, 

amit ezúton is megköszön dr. Kovács Zoltán kormánymegbízottnak és dr. Kontrát Károly 

államtitkárnak is. 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján indítványozza, hogy a 24., 25., 26., 27., 28., 30. sorszámú 

előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja meg a testület. 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján bejelenti, hogy a 6. sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülésen 

kerül sor. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt. 

 

A zárt ülést követően a Képviselőtestület 8,15 órakor nyilvános 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.  
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2. I. Pápa Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

II. Pápa Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra 

javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

13/2013. (II.28.) határozat 

I. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak 

szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a közzétételt követő napon lép 

hatályba. 

 

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 

 

II. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város 

Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítását, valamint 

annak egységes szerkezetét az előterjesztés  2. és 3. számú 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a közzétételt követő napon lép 

hatályba. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az alapító 

okiratok aláírására. 
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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. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi 

költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a mellékelt 

jelenléti ív szerint, valamint Borsodiné Kisfaludy Katalin könyvvizsgáló. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

tartózkodás mellett elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. A rendelet-tervezetben a testület korábbi döntéseinek pénzügyi 

hatásai, valamint a kormánynak köszönhetően az önkormányzatnak adott 1,5 milliárd Ft-os 

támogatás kerül átvezetésre. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, a 2012. évi kiadási pótelőirányzati többletigényeknél és javaslatoknál a HPV 

megelőző programra 2.337.000,- Ft-ot javasolnak. Tudomása szerint az oltóanyag ára 

17.400,- Ft, 2012-ben pedig 42 fő vette igénybe az oltással kapcsolatos támogatást. 

Megkérdezi, hogy a rendelet-tervezetben szereplő javaslat milyen kiadásokból tevődik össze. 

 

Bertha Szilvia szociálpolitikai csoportvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, a javaslatban szereplő összeg dologi kiadást nem tartalmaz, 

abban csak az oltóanyagok ára szerepel. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi, ezt az összeget hány fővel kalkulálták. 

 

Bertha Szilvia szociálpolitikai csoportvezető 

Elmondja, 60 fővel tervezik az oltóanyag támogatását, ez azonban változhat. A javaslat 

megállapításánál az elmúlt két év átlagát vették figyelembe, ugyanis azt tapasztalták, hogy a 

jogosultak 40 %-a veszi igénybe a támogatást. Az idén 147 fő lenne jogosult a támogatásra, 

ezért kalkuláltak 60 fővel. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a megyei napilap sikeres ellenkampányt fejtett ki a HPV oltással kapcsolatban, 

ugyanis az egyik újságírójuk meg nem nevezett internetes forrásokra hivatkozva kifejezetten 

kártékonynak titulálta az oltás beadását. Hozzáteszi, ezt levélben jelezték az újság 

főszerkesztőjének. Felelőtlennek tartja, hogy egészségügyi kérdésekben meg nem nevezett 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 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 …/2013. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási 

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

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester   

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. Elmondja, a bizottsági ülésen elfogadott előterjesztői módosítás a 

Magyar Államkincstárral történt egyeztetés alapján okafogyottá vált, ezért a rendelet-

tervezetet az eredeti előterjesztés szerint javasolja elfogadásra.  

A rendelet-tervezetbe újabb támogatási forma beépítésére tesznek javaslatot, azaz a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, középfokú oktatási intézmény nappali 

rendszerű oktatásban résztvevő gyermek esetén az önkormányzat átvállalná a 

gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj 50 %-át. 

 

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: 

2/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. 

(VII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti 
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számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a 

fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az érintett intézmények vezetői, a mellékelt jelenléti ív 

szerint. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa 

városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő 

térítési díjak megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú 

önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
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6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök 

elleni védőoltás támogatásáról  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a rendelet-tervezetet az Egészségügyi és Szociális, valamint a Pénzügyi Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. Elmondja, minden évben külön rendelettel állapítják meg ezt a 

támogatási formát, ami az önkormányzat önként vállalt feladatai közé tartozik. 

 

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: 

 

4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás 

támogatásáról 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 

 

 

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetéséről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a mellékelt 

jelenléti ív szerint, valamint Borsodiné Kisfaludy Katalin könyvvizsgáló. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

mellett nem javasolja elfogadásra. Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a rendelet-

tervezetet egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. A Gazdasági Bizottság a rendelet-tervezetet 

2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. A 

Humánerőforrás Bizottság a rendelet-tervezetet 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a rendelet-

tervezetet 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 
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A Borsosgyőri Városrész Önkormányzata a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vezetői a költségvetési javaslat intézményre 

vonatkozó részét elfogadják. 

A Pedagógusok Szakszervezetének képviselője a rendelet-tervezet közoktatási ágazatra 

vonatkozó rendelkezéseit tudomásul veszi, továbbá kéri, hogy az Önkormányzat vizsgálja 

meg a pedagógusok szakkönyv-vásárlási hozzájárulása jövőbeni biztosításának lehetőségét, 

mivel az ágazatban a pedagógusokkal szemben elvárt továbbképzési, ismeretszerzési 

igénynek e nélkül csak nehezen tudnak megfelelni. 

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének képviselője a rendelet-

tervezet közművelődési ágazatra vonatkozó rendelkezéseit tudomásul veszi. 

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Demokratikus 

Szakszervezetének képviselője a rendelet-tervezetet a köztisztviselők tekintetében tudomásul 

veszi, és kéri, hogy továbbra is kísérjék figyelemmel annak lehetőségét, hogy a középfokú 

végzettségű köztisztviselők részére is megállapításra kerülhessen a 10 %-os 

illetménykiegészítés, mivel a szakszervezeti tagság körében ezt a réteget érinti 

leghátrányosabban az illetményemelkedés elmaradása. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, a költségvetésben 20 millió Ft-ot javasoltak a kátyúzásra. Érdeklődik, hogy ez az 

összeg mire lesz elegendő, ugyanis az idei év időjárása sok kárt tett az utakban, ami 

bosszúságot okoz a lakosságnak. Tudomása szerint kátyúzni több technikával is lehet, a 

hosszabb távra szóló megoldás költségesebb, a másik megoldást viszont csak akkor 

alkalmazzák, ha gyorsan kell helyreállítani az úthibákat. Véleménye szerint a kátyúk nemcsak 

esztétikai szempontból jelentenek problémát, hanem komoly károsodást okozhatnak a 

gépjárművekben. Megjegyzi, komoly úthibák vannak a Pálos téren, a Bocsor utcán, a Kossuth 

utca posta előtti szakaszán stb. Megkérdezi, nem lenne-e célszerűbb egy hosszabb távú 

megoldást kitalálni az útburkolat javítására. 

Elmondja, a testület későbbi napirendjei között szerepel pályázat benyújtása a borsosgyőri 

sportpálya területén található öltöző és vizesblokk felújítására, ahol a program legmagasabb 

elszámolható költsége 10 millió Ft, ami pontosan a fele a kátyúzásra fordított összegnek. 

Véleménye szerint mindegyik fontos feladat, azonban lehet, hogy az egyikre többet, a másikra 

kevesebbet kellene fordítani. 

A kormány a rezsi csökkentése érdekében először az energiaárakat mérsékelte, aminek 

örültek, ez nem érinti az önkormányzatokat. A tervek szerint március-április folyamán 

tervezett ismételt rezsicsökkentés - ami a víz-és csatorna, a szemétszállítási, és a 

kéményseprésért fizetendő díjjal van összefüggésben – viszont már érintené a többségében 

önkormányzati tulajdonban lévő szolgáltató cégeket. Megkérdezi, készítettek-e már azzal 

kapcsolatban számításokat, hogy az önkormányzat hogyan tud megfelelni majd ezen 

intézkedéseknek. Megjegyzi, a víz- és szemétszállítási díjak emelésének tárgyalásakor is 

elhangzott, hogy a szolgáltatók tevékenységében nincsenek tartalékok. Véleménye szerint a 

kormány erre vonatkozó intézkedésének megvalósításakor előfordulhat, hogy arra az 

önkormányzatnak kell forrásokat biztosítani. A szemétszállítási díj – 110 literes edényzet 

esetében – évi 36.000,- Ft, annak a 10 %-a 3600,- Ft, ami tízezer háztartás esetében már 36 

millió Ft-ot jelent. Hozzáteszi, a vízdíj esetében is 50-60 millió Ft körül jön ki ez az összeg. 

Megjegyzi, a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetben ez nem szerepel, azonban ezt a 

témát nem lehet kikerülni. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Pingiczer Sándor képviselő kérdésére válaszolva elmondja, a borsosgyőri sportpálya 

felújításával kapcsolatos hozzászólásában bűncselekmény elkövetésére biztat, amelytől óva 

inti a Képviselőtestületet. Hangsúlyozza, egy sportcélra kiírt pályázaton elnyert pénzt Pápán 

biztos nem fogják kátyúzásra fordítani. 

Megjegyzi, a borsosgyőri városrészen található öltöző rekonstrukciója közösségi célokat 

szolgál arra tekintettel, hogy az ottani rendezvényeket a sportpályán szervezik meg. Az 

aszfaltos pálya mellett található öltöző felújításával megteremthetik azokat feltételeket a 

településrészen élők számára, hogy a rendezvények során angol wc-t használhassanak. 

Hozzáteszi, ő ezt nem tartja túlzott elvárásnak egy ezer fős közösség esetében.  

 

Bánhidi László intézményvezető 

Elmondja, a kátyúzásra a tél közepén adták be az igényt, amikor még nem voltak tisztában 

azzal, hogy az időjárás milyen nyomot hagy az utakon. Valóban előfordulhat, hogy a 20 

millió Ft nem lesz elegendő az úthibák kijavítására, a pótköltségvetésben azonban minden 

évben volt lehetőségük korrigálni a kérésüket. Hozzáteszi, a nagyobb, mély kátyúkat a télen 

hideg aszfalttal tudják kijavítani, ami azonban nem tartós megoldás, meleg aszfalttal történő 

kátyúzásra az időjárásra való tekintettel csak április 1-jét követően van lehetőség. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, április 1-jét követően tudják a Városgondnokság megbízásából az útépítők meleg 

aszfalttal kijavítani a kátyúkat. A tervezett összeget meghaladó igény esetén az intézménynek 

elsősorban belső átcsoportosítás áll rendelkezésére, ezt követően pedig pótelőirányzati 

kérelmet fogalmazhat meg.  

A 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállításához képest már most vannak olyan 

változások, amik indokolni fogják annak módosítását, példaként említi az 

adósságkonszolidációt, amelynek hatása már érvényesülni fog a második félévre tervezett 

tőketörlesztési és kamatfizetési kiadásoknál. 

A kormány rezsicsökkentéssel kapcsolatos intézkedéseivel kapcsolatban elmondja, véleménye 

szerint a víz-és hulladékdíj csökkentésnek nem lesz közvetlen hatása, erről egyelőre 

nincsenek központi jogszabályok. Megjegyzi, a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. viszont már 

számolt ezzel az eshetőséggel. Tisztában vannak azzal, hogy nem lineáris, hanem differenciált 

10 %-os díjcsökkentésről van szó, hiszen érdekes lenne, ha egy olyan hatékonyan gazdálkodó 

gazdasági társaság – mint a Pápai Víz és Csatornamű Zrt. -, aki a szolgáltatási díjakat olyan 

sávban tudja tartani, mint kevesen az országban, ugyanolyan díjcsökkentésre kényszerülne, 

mint egy másik, a vizet akár kétszeres áron értékesítő társaság. A Pápai Víz-és Csatornamű 

Zrt. vezérigazgatója arról tájékoztatta, hogy előzetesen már végeztek ezzel kapcsolatos 

számításokat, potenciálisan előkészítettek átszervezéseket arra az esetre, ha végre kell 

hajtaniuk az árcsökkentést. A Közszolg Kft.-nél 2013-ban működik először az új szolgáltatási 

rendszer, emiatt az év közepén állnak rendelkezésre pontos adatok annak működéséről, és 

akkor lesznek tisztában azzal is, hogy mennyire határozták meg pontosan a szolgáltatási 

díjakat. A díjak emelése és csökkenése is előfordulhat, ugyanis a polgároknak lehetőségük 

van a kisebb űrmértékű edény igénybe venni, sőt 150 család már élt az 50 %-os díjcsökkentés 

lehetőségével. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Az idén 3 millió Ft-os igényt nyújtottak be a parlagfű irtására, ezzel szemben a 

költségvetésben erre nem különítettek el pénzt. A parlagfű idénye ugyan a nyári időszakra 

tevődik, tudomása szerint azonban a korábbiakban a költségvetésben erre mindig terveztek 

egy bizonyos összeget. Hozzáteszi, a parlagfű irtásának népegészségügyi, komfortérzeti és 

esztétikai vonzata is van, ezért érdeklődik, mi ennek az oka. 



 

 

11 

Elmondja, a Pápai Egyesített Labdarúgó Club – egy TAO-s pályázatának köszönhetően - a 

Perutz Stadion használatért bérleti díjat fizet a Városgondnokságnak, amelynek összege 

félévente 8,1 millió Ft. Megkérdezi, ezt milyen címen tervezték be az idei évi költségvetésbe. 

Az előterjesztésben a PELC őrzés-védelemre 4,5 millió Ft szerepel. Érdeklődik, hogy ez az 

őrzés-védelem csak a PELC-el összefüggő feladatokra vonatkozik, vagy a Lombard Pápa 

Termál FC-vel is kapcsolatba hozható-e az előirányzat.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, tekintettel arra, hogy a PELC és a Lombard Pápa Termál FC két külön 

sportszervezet, azonban mindketten ugyanazt a létesítményt használják, így mindkét 

szervezettel összefüggésbe hozható az előirányzat. Megjegyzi, a Lombard Pápa Termál FC 

bérleti konstrukció keretében használja azt a létesítményt, ahol a szolgáltatásokat a 

Városgondnokság, illetve a PELC biztosítja. 

A parlagfűirtásra azért nem különítettek el meghatározott összeget a költségvetésben, mivel a 

Városgondnokságnál ún. paradigmaváltás zajlik, azaz nem alvállalkozások közreműködésével 

tartják majd karban a városi közterületeit, hanem például a fűnyírást és kertészeti feladatokat 

saját emberekkel és gépekkel fogják elvégeztetni. Az intézmény számára biztosítják 

létszámbővítés fedezetét, amelyet elő tudnak teremteni a munkaügyi központon keresztül 

igénybe vehető támogatással. A Városgondnokság által megfogalmazott fejlesztéseket 

szerepeltették az önkormányzat 2013. évi költségvetésben. 

 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Elmondja, a bérleti díjból befolyó bevétel félévente 18,6 millió Ft, amely nemcsak a Perutz 

pályáért, hanem a Városgondnokság által kezelt Spartacus, illetve a Gazdasági Szakképző 

Iskola tagintézményének sportpályájáért fizetendő bérleti díjat is magában foglalja. 

Hozzáteszi, azért nem tervezi bevételként ezt az összeget az intézmény, mert a TAO-os 

pályázatokon keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség által jóváhagyott keretösszegig lehet a 

pénzt összegyűjteni. Az, hogy mire kap az intézmény engedélyt, és mekkora lehet a beszedett 

bérleti díj összege, abból ténylegesen mennyi folyik be, az júliusban, illetve decemberben 

realizálódik.  

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, a költségvetés szempontjából az idei évben a normatív finanszírozás helyett 

belépett egy ún. feladatalapú finanszírozás. Általánosságban elmondható, hogy az új 

finanszírozási rend következményeként kevesebb forrást kapnak a települések a kötelezően 

ellátandó feladatok finanszírozására. A 2013. évi központi költségvetésről szóló törvény a 

közvilágítás fenntartására összesen 60 %-ban nyújt fedezetet. Megkérdezi, Pápán ehhez 

mekkora összeget kell hozzátenni, azt honnan tudja átcsoportosítani az önkormányzat. 

Előfordulhat-e, hogy helyi forrás hiányában kevesebb ideig, vagy hiányosan fogják 

működtetni a lámpákat. Pápán is vannak olyan feladatok, amelyekre az új rendszerben nem 

kap pénzt az önkormányzat, miközben a feladat ellátását központi jogszabály írja elő. 

Példaként említi az építéshatósági feladatokat, ahol az idei évtől azok ellátására nem 

biztosítanak központi forrást, így azt az önkormányzatnak saját forrásból kell fedeznie. 

Megkérdezi, ez Pápa esetében mekkora összeget jelent. 

További kérdése, van-e még további olyan, törvény által előírt közfeladat, amelynek 

biztosítása kötelező az önkormányzatok által, azonban arra nincs központi forrás. 

Elmondja, 2013. január 1-jétől az állam ugyan átvette bizonyos feladatok ellátását, azonban 

több feladat finanszírozását is kivették a központi költségvetésből. Érdeklődik, amennyiben 

ugyanakkora forrást vont volna el az állam az önkormányzatoktól, mint amennyi feladatot 

átvállalt, akkor meg lehetne-e azt határozni, hogy mekkora összeg maradt volna meg a város 

gazdálkodására. 
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Elmondja, míg a 2012. évi költségvetésben 83.600.000,- Ft, addig az idei évi költségvetésben 

40.800.000,- Ft szerepel a lakásfenntartási támogatásra. Megkérdezi, ennek az az oka, hogy 

csökkent az adható támogatás összege, vagy az, hogy sokan kiszorultak a jogosultság alól a 

jövedelemhatár megemelése miatt, vagy pedig egyéb dolgok indokolták a csökkentést. 

A 2013. évi költségvetésben a kátyúzáson kívül nem különítettek el összeget utak és járdák 

karbantartására, illetve felújítására. Megkérdezi, rendelkezik-e a város út- és járda 

karbantartási stratégiával, mint például ahogyan a Házkezelőségnél az épületek állagát 

figyelembe véve rendszerezik az épületek felújítási igényét. Véleménye szerint célszerű lenne 

egy ilyen stratégiát készíteni az utak felújításának ütemezésére is.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, 2013. január 1-jétől valóban változott a helyi önkormányzatok és a központi 

költségvetés közötti forrásmegosztás. Korábban is kellő gonddal gazdálkodó városok számára 

ez a változás előnyöket jelent. Pápának 2012-ben sem volt működési célú hiánya, s tekintettel 

arra, hogy a kormány több feladatot vitt el az önkormányzatoktól, mint amennyi forrást, ez a 

pozíció 2013-ban sem romlott. Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetését a törvény 

előírásainak megfelelően, működési hiány nélkül tudták megtervezni, illetve a fejlesztési 

feladatok ellátása során biztosítani tudják a fedezetet a tavalyi évről meglévő tartalékokkal. 

Az újragondolt finanszírozásban és feladatellátásban egyelőre nem lehet pontosan látni, 

hogyan alakul a források belső megosztása, a féléves gazdálkodásról szóló beszámoló 

azonban már tartalmazhat erre vonatkozó tényeket. 

Az építéshatósági feladatok ellátására valóban nem szerepel külön normatíva, mert 

megváltozott a közigazgatási feladatok, szolgáltatások ellátásának a finanszírozása. Az egyes 

polgármesteri hivatalok a település méretétől, és az ellátott feladatok mennyiségéhez képest 

létszámkeret után kapják a normatív finanszírozást. Hozzáteszi, ebbe a keretbe 

beleszámítanak az építéshatósági feladatot ellátó köztisztviselők, amelyet finanszíroz az 

állam. Külön jogcímen valóban megszűnt a támogatás, jelenleg más logika alapján jár a forrás 

az önkormányzatoknak. 

Elmondja, az út-és járdafelújításokat, valamint ezeknek az építését érdemes különválasztani. 

Az út-és járdafelújítás, karbantartás a Városgondnokság feladata, nyilván a rendelkezésre álló 

keret többszörösét is el lehetne költeni ezekre a feladatokra. Az építés az önkormányzat 

szabad forrásainak, illetve a hozzáférhető pályázatoknak a függvénye. Elmondja, jelenleg a 

rendelkezésre álló pályázatok, illetve azoknak a felhasználása a Fő tér építését teszik lehetővé.  

Megjegyzi, a Fő térhez hasonló mennyiségű burkolat építését talán szociális, város-

rehabilitációs pályázat benyújtása és elnyerése esetén tudnák megvalósítani. A hatósági 

eljárások rendje és következetessége az útépítések szempontjából 2012-ben szigorodott, és ez 

egy út megépítésénél – akár magán, akár önkormányzati beruházás keretében – más 

környezetet teremtett. Az útépítésekre, még ha azok magánberuházás formájában, az új 

telekalakítások által érintett városrészekben készülnek is el, éppen olyan szigorú tervezési, 

építési, és használatbavételi eljárások érvényesek, mint más utakra. A csapadékvíz-elvezetési 

problémák egy része a nem kellő alapossággal megtervezett járdákból és utakból is fakadt. 

Példaként említi, hogy egyes új építésű utcákban mennyire eltér az egyes telkek feltöltési 

szintje, és nem tudja, hogy lehet oda majd járdát építeni. 

 

Bertha Szilvia szociálpolitikai csoportvezető 

A lakásfenntartási támogatással kapcsolatban elmondja, 2012. április 1-jétől önkormányzati 

lakásfenntartási támogatás megállapítására törvényi felhatalmazás hiányában nincs lehetőség, 

kizárólag normatív lakásfenntartási támogatást lehet megállapítani, ezért csökkent az 

előirányzat összege. Hozzáteszi, 2011. évben és 2012. április 1-jéig az önkormányzat 

kiegészíthette a 2500 Ft-os normatív lakásfenntartási támogatást 5000-6000,- Ft-ra, erre 
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jelenleg nincs lehetőség. A normatív lakásfenntartási támogatás bevezetésével nem csökkent a 

támogatást igénylők száma, jelenleg is csak egy kérelmet utasítottak el. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Véleménye szerint a 2013. évi központi költségvetés szinte minden önkormányzatot rosszul 

érint, mivel nem számolhatnak sem a személyi jövedelemadó helyben maradó részével, sem a 

jövedelemkülönbségek mérséklése címén eddig kapott összeggel. Megemlíti továbbá, hogy a 

gépjárműadóból származó bevételeknek idén már csak a 40 %-a marad az 

önkormányzatoknál. 

Elmondja, az állam négy területet támogat, amiket szigorúan ellenőriz. Meggyőződése, hogy a 

rendkívül szűkre szabott központi támogatásokkal, a szigorú ellenőrzésekkel és előírásokkal 

gyakorlatilag a kormány megspórolja az adósságátvállalás költségeit, vagy legalábbis annak 

egy részét. A személyi jövedelemadóval és gépjárműadóval kapcsolatban elvont összeg 

körülbelül 850 millió Ft, ez az adósságkonszolidáció összegének 32 %-a. Természetesen 

mindent lehet pozitívumként és negatívumként is értékelni, az éremnek két oldala van. 

Véleménye szerint az elmúlt években megszokott tendencia – legyen szó más színezetű 

kormányról is – folytatódni látszik 2013-ban is. 

 

Grőber Attila képviselő 

Egyetért dr. Áldozó Tamás polgármesterrel abban, hogy paradigmaváltás zajlik, valamint 

abban is, hogy másfél hónap után nehéz álláspontot kialakítani. A költségvetési rendelet-

tervezettel kapcsolatban több problémája is van, az egyik a helyi önkormányzatok és a 

központi kormányzat viszonyáról szól. Érdemesnek tartaná megtárgyalni, hogy valóban 

hogyan változtak bevételek és kiadások, mely feladatokat vett el az állam. A könyvvizsgálói 

jelentés tartalmazza a költségvetés bevételi főösszegének a százalékos változását a tavalyi és 

az idei évhez képest, erről is szeretne bővebben hallani, ahogyan a további fejlesztések 

lehetőségeiről, az adósságkonszolidációról és a saját bevételi források növelésének 

lehetőségéről. Véleménye szerint azoknak a problémáknak, amelyek kérdések és 

hozzászólások között elhangzottak, az egyik megoldása a saját bevételek növelése, mégpedig  

a be nem fizetett adók beszedése által. 

Álláspontja szerint a jelenlegi központi kormányzat szerint erős kormányzati politika 

szükséges, ami garantálja, hogy az ország különböző településein hasonló színvonalú és 

szintű szolgáltatásokat kapjanak az állampolgárok, legyen szó akár az oktatásról, akár az 

egészségügyről. Hozzáteszi, ez egy konzervatív filozófia a szó legnemesebb értelmében, 

aminek egy részével egyetért, azonban szerinte ez a helyi lehetőségeket sok esetben 

korlátozza, különösen azon a területen, ahol ő dolgozik. Hozzáteszi, jelenleg az oktatásügyben 

– aminek költségvetési oldala is van - a zűrzavar és a káosz közötti állapotok uralkodnak.  

Elmondja, az intézményi működési bevételek összege 1 milliárd Ft-tal, a személyi 

jövedelemadóból származó bevétel 700 millió Ft-tal, a gépjárműadóból származó bevétel 130 

millió Ft-tal csökkent. Hozzáteszi, ezekből jelenleg azért nem lehet pontos következtetéseket 

levonni, mert nem lehet tudni, hogy a kiadási oldalon milyen tételek szerepelnek majd, mivel 

az előbb említett alrendszerekben szeptembertől változások lehetnek.  

A könyvvizsgálói jelentés tartalmazza, hogy a 2013. évi költségvetés főösszege 9.719.865 

eFt, amely 13 %-kal alacsonyabb az előző évi főösszegnél, de 16 %-nál magasabb a kórház és 

az oktatási intézményi kiadásokkal korrigált eredeti előirányzatánál. Megjegyzi, ez egy 

pozitív megállapítás lenne, ha ez az összeg nem az előző évi pénzmaradvánnyal együtt lenne 

annyi. Hozzáteszi, ha egy kisebb összeghez adják hozzá a pénzmaradvány összegét, az 

relatíve jobban növeli a főösszeget, ezért amennyiben ezt nem számítanák hozzá, akkor azt 

lehetne mondani, hogy nem nőtt, hanem csökkent a bevételi főösszeg. Ezt attól függetlenül 

mondja, hogy egyelőre nem lehet pontosan kiszámolni, mik lesznek a kiadási tételek. A 
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jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján azt lehet mondani, hogy a város költségvetésének 

bevételi főösszege csökkent. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester említette, hogy 377 millió Ft fejlesztési célú hitel lehívására 

van lehetősége az önkormányzatnak, amit jónak tart, hiszen így az önkormányzatok a 

fejlesztésekhez szükséges önrészhez hitelt vehetnek fel. Nincsenek tisztában azonban azzal, 

hogy az önkormányzatnak marad-e a saját bevételei között annyi pénze, hogy érdemes lesz-e 

élni a hitelfelvétel lehetőségével. Ez csak akkor tehetik meg, ha a saját bevételek összege 

valóban emelkedni fog.  

A saját bevételek összege a könyvvizsgálói jelentés alapján 109 millió Ft, számításai szerint 

azonban az építményadóból származó 20 millió Ft-tal, az iparűzési adóból származó 100 

millió Ft-tal, a bírságok szigorúbb behajtásából származó bevételek 25 millió Ft-tal ez 

összesen 145 millió Ft-ot tesz ki. Előfordulhat, hogy ez az összeg lehetővé tenné a 

fejlesztésekhez szükséges saját erő megteremtését, viszont ehhez az kell, hogy a reálgazdaság 

valóban működjön, egyébként az iparűzési adóból származó bevétel összege nem fog 

növekedni 100 millió Ft-tal még akkor sem, ha megadóztatják a mikrovállalkozásokat. 

Szerinte ez olyan terület, amelyről jelenleg nem tehetnek biztos kijelentéseket. Szavazatával 

azt fogja kifejezni, hogy a rendelet-tervezetben foglalt koncepció néhány kérdésével nem ért 

egyet, azonban mivel nem látható a számok realizálódása, nem utasítja el az előterjesztést.  

Elmondja, kiszámolta, hogy 2027-ig, illetve 2032-ig mennyi lesz a város évente törlesztendő 

hitelállománya. Helyes, támogatandó és tisztességes dolognak tartja, hogy a kormány segít az 

önkormányzatoknak az adósságkonszolidációval. Hozzáteszi, ezen segítség nélkül a 

következő években kezelhetetlenné vált volna a város költségvetése. Meggyőződése, hogy 

nem tudtak volna 467-481 millió Ft-ot törleszteni a 6 milliárd Ft-os költségvetésből. A 

központi kormányzat segítsége helyes dolog, amely feltétlenül szükséges volt, hiszen enélkül 

bedőlhettek volna az önkormányzatok. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Hozzászólásában elmondja, intézményvezetőként a saját intézményében nem tapasztalta 

Grőber Attila képviselő által említett káoszt az intézményátadás- és átvétel területén. 

Hozzáteszi, a Türr István Gimnázium eddig sem a város, hanem a megye fenntartásában 

működött. Elmondja, legyen szó akár városi, akár megyei fenntartásban lévő intézményről, 

most egy átmeneti időszak zajlik, az elmúlt másfél-két hónap az átadásról szólt. Véleménye 

szerint az ezzel kapcsolatos elvégzendő feladatokkal jól állnak, az intézményátadás folyamata 

nem zavarja az intézményekben folyó oktató-nevelő munkát, az intézményi költségvetésből 

meg tudják valósítani azokat az igényeket, amik az idén a folyamatos működéshez 

szükségesek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az önkormányzat 2013. évi költségvetése más szerkezetű, és eltérő elvek alapján 

épül fel, mint a korábbi években, ebből kifolyólag más erényei és gyengeségei lehetnek. 

Mindent figyelembe véve azonban elmondható, hogy Pápa Város Önkormányzatának 2013. 

évi költségvetése biztonsággal tervezhető. Hozzáteszi, hasonló konstrukciókkal terveznek a 

környékbeli településeken is, mozgásteret az jelenthet egy-egy önkormányzat számára, ha a 

gazdálkodása évekre visszamenőleg is racionálisan szervezett volt, ugyanis ahol a jelenlegi 

finanszírozási változások következtében próbálnak meg változtatni, ott a következő 

hónapokban komoly feszültségek keletkeznek. Ahhoz, hogy racionálisan tervezhető 

költségvetést alkossanak, komoly, fájdalmas, helyi érdekeket sértő - és senkinek nem tetsző, 

nem jó szájízzel meghozott - döntéseket kellett korábban meghozniuk, példaként említi a 

közalkalmazottak cafetéria-jutattásának elvételét. Megjegyzi, voltak olyan települések, ahol 

ezt a kiadást 2012-ben is betervezték annak ellenére, hogy tisztában voltak azzal, hogy az év 

végén több milliárd Ft-os működési hiánnyal fogják zárni az évet.  
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Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésében megalapozottnak tartja a tervezett 

bevétel növekedést. A gazdasági társaságok utólagos építményadó-bevallása 21 millió Ft, a 

2013. évre előzetesen megállapított építményadó többletbevallása 10 millió Ft. Hozzáteszi, 

amennyiben a Juhar utcában elkészül a csarnok, ez az összeg tovább emelkedik. Az iparűzési 

adó halasztott átütemezése – amelynek határideje március 31.– 56 millió Ft, így ez a bevétel is 

megalapozottan várható. A gépjárműadó mentesség megszűnéséből bejövő bevétel 10 millió 

Ft. Fentiek összesen 97 millió Ft-nyi bevételt tesznek ki, amelyeken kívül 667 millió Ft-os 

kintlévőséget tartanak nyilván különböző jogcímeken, aminek a behajtására megnövelték az 

adócsoport létszámát. 

Elmondja, a 2011. évhez képest 2012-ben a helyi gazdaság 120 millió Ft-tal több iparűzési 

adót fizetett be, ami lényeges változás. Tekintettel arra, hogy a pápai gazdasági társaságok 

között van olyan, amely beszállítóként sikeresen kapcsolódott az egyik legdinamikusabb 

magyarországi projektre, a megrendelés-állomány növekedése várható. Bízik abban, hogy 

2013. év végére ez átrendezi a helyi adófizetők, illetve a foglalkoztatottak alapján a 

társaságok közti erősorrendet. Azt is el kell mondani, hogy egy korábban nagy adózónak 

számító gazdasági társaság – jogszerűen – más logika alapján osztotta meg az adóját, és annak 

egy részét nem Pápának fizette. Bízik abban, lesz arra lehetőség, hogy ezen változtassanak. 

Megemlíti, a költségvetés összeállításakor még nem számolhattak bizonyos 

kiadáscsökkenéssel és bevétel-növekedéssel, például azzal sem, hogy az önkormányzat 

második félévre esedékes 90 millió Ft-os tőke- és kamatfizetési kötelezettségének 60 %-át 

átvállalja az állam, ami további 50-60 millió Ft-ot jelent. Mindemellett megalapozottan 

számítanak arra, hogy 2013-ban is lesz lehetőség európai uniós pályázatok önrészéhez 

pályázatot benyújtani, ez tavaly 77,5 millió Ft bevételt jelentett a városnak. Hozzáteszi, 

amennyiben ezek a bevételek realizálódnak, és a féléves beszámoló ismeretében azt látják, 

hogy vannak plusz források, akkor újragondolhatják azokat az igényeket, amik teljesen 

jogosan merültek fel például a napirend tárgyalásakor. Tisztában vannak azzal is, hogy 2013. 

december 31-ig a rendelkezésre álló uniós forrásokat le kell kötni,vélhetően lesz egy 

gyorsított ütemű pályázati kiírás és elbírálás, hogy a források eljussanak a potenciális 

támogatottakhoz. Azzal együtt, hogy elfogadja, hogy az új rendszerben nem szabad 

alábecsülni a veszélyeket, a 2013. évi költségvetést megalapozottnak, elfogadhatónak és 

végrehajthatónak tartja. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi dr. Áldozó Tamás polgármestertől, biztosítana-e számára újabb hozzászólási 

lehetőséget. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ügyrendi javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy Grőber Attila képviselőnek Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatának 15.§ (3) 

bekezdésében foglaltakon kívüli hozzászólási lehetőséget biztosítson a Képviselőtestület. 

 

Kéri a testület állásfoglalását fent elhangzott ügyrendi indítványával kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az ügyrendi indítványt elfogadta. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, előző hozzászólásában a zűrzavar és káosz kifejezés nem az átadás-átvételre, és az 

intézményére vonatkozott, hanem szakmai kérdésekre, amik természetesen nem képezik 

részét a költségvetésnek, de szakmai ügyekben a véleménye nem fog megváltozni. 

Hangsúlyozza, korábban nem fogalmazott pontosan, ezt szerette volna tisztázni. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

5/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló, fenti számú 

önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 9,25 órától szünetet rendel el, majd a Képviselőtestület 09,45 

órakor folytatja a napirendek tárgyalását. A testület üléséről a szünet alatt dr. Vörös Ibolya 

képviselő távozott, jelen van 12 fő képviselő. 

 

 

8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási 

körzeteiről  szóló 22/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

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

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. Elmondja, 

a rendelet mellékleteiben a Séllyei u. 4. szövegrész helyébe Jókai Mór u. 5-9. szövegre 

változott. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 
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6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa város 

egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 22/2012. (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 

 

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Gróf Esterházy Károly Múzeummal kapcsolatos határozatra adott jelentéshez kapcsolódva 

elmondja, az idei költségvetésbe nem terveztek bevételt ezen a jogcímen, azóta azonban 

kiderült, hogy a minisztérium a város múzeummal kapcsolatos feladatait 13,2 millió Ft-tal 

támogatja.   

 

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: 

 

14/2013. (II.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 124/2012. 

(X.25.) határozat 2. és 3. pontjának, a 144/2012. (XI.27.) 

határozat I. pontjának, a 153/2012. (XII.13.) határozat II. és III. 

pontjának, a 154, 156, 159/2012. (XII.13.) határozatok, valamint 

a 167/2012. (XII.27.) határozat, a 168/2012. (XII.27.) határozat 

3. pontjának, valamint a 169, 170, 171, 172, 173/2012. (XII.27.) 

határozatok végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 

 

 

 

a) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. évi munkaterve 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Borsosgyőri Városrész Önkormányzata egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, az előterjesztésben jelenleg nem szereplő, azonban év közben felmerülő igényekre 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

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

határozatot hozta: 

 

15/2013. (II.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2013. évi 

munkatervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

 

 

b) „Helyőrségi klub” megnevezésű ingatlan és ingóságok önkormányzati 

tulajdonba történő térítésmentes átvétele 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. Elmondja, a decemberi testületi ülésen döntött a testület arról, hogy nem kívánja 

átvenni az ingatlant. A döntés napján három különböző tájékoztatást kaptak ezzel 

kapcsolatban. 

Véleménye szerint egy értékes épületről van szó, amire a városnak a helyi közművelődési 

feladatok ellátása során szüksége van, mindemellett semmi olyan kötöttséget nem kíván 

magára venni a város, amiből ellentmondásos állapotok alakulhatnak ki szervezetek között. 

Elfogadja, hogy az ingatlanban jelenleg működő civil szervezetek részére a szolgáltatás 

igénybe vételét a városban működő egyéb civil szervezetek részéről történő szolgáltatás 

igénybe vétellel azonos feltételekkel kell biztosítania az önkormányzatnak. 

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter az ellentmondásokat eloszlatva 2012. december 22-én 

levélben jelezte, hogy tudomásul veszik az önkormányzat döntését és felajánlják átvételre az 

intézményt, amelynek a kiadásaival már a 2013. évi költségvetésben is terveztek. A határozati 

javaslatban arra tesznek indítványt, hogy a „Helyőrségi Klub” megnevezésű ingatlant Pápa 

Város Önkormányzata vegye át. Hozzáteszi, az intézményt a Jókai Mór Művelődési és 

Szabadidő Központ fogja működtetni, ami felelősségteljes feladat lesz. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

16/2013. (II.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kérelmet 

nyújt be a Magyar Állam tulajdonában lévő és a Honvédelmi 

Minisztérium vagyonkezelésébe tartozó pápai 3906/23/A/13. 

hrsz-ú „helyőrségi klub” megnevezésű ingatlan és ingóságok 

önkormányzati tulajdonba történő - Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény szerinti 

helyi közművelődési tevékenység támogatása céljára – 

térítésmentes átvétele érdekében.   
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Az ingatlan felhasználási célja a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény alapján - a települési önkormányzat 

közművelődési tevékenységének megvalósítása érdekében - 

közösségi színtér biztosítása.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az 

Együttműködési Megállapodás aláírására, valamint az átmeneti 

időszakra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére, továbbá az 

ingyenes tulajdonba adással kapcsolatban a szükséges 

intézkedések és jognyilatkozatokat megtételére.  

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a tulajdonba 

adás érdekében felmerülő költségek megtérítését vállalja és a 

költségek fedezetét Pápa Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetése terhére biztosítja. 

 

Egyidejűleg a Képviselőtestület a 145/2012. (XI.27.) határozatát 

hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

c) Óvodáskorú gyermekek óvodába történő beíratása időpontjának 

meghatározása a 2013/2014. nevelési évre 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, 

az óvodai beíratás időpontja 2013. május 13-án 8-18 óráig és 2013. május 14-én 8-17 óráig 

lesz. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzőtől, hogy az óvodai és általános iskolai 

beíratáshoz valóban be kell-e mutatni a gyermekek lakcímkártyáján kívül személyazonosító 

igazolványát is. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

A kérdésre válaszolva elmondja, az óvodai beíratás esetében ez nem szükséges, ezt egy 

minisztériumi közlemény is megerősíti. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 
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17/2013. (II.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nkt. 83. (2) 

bekezdés b) pontjában foglaltak, valamint a Rendelet 20. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján a 2013/2014 nevelési évre az 

óvodáskorú gyermekek óvodába történő beíratásának időpontját 

az alábbiak szerint határozza meg: 

 

2013. május 13-án 8-18 óráig és 

2013. május 14-én 8-17 óráig. 

 

Utasítja a Jegyzőt és az óvodavezetőket, hogy a beiratkozás 

idejének közzétételéről a helyben szokásos módon 

gondoskodjanak. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Intézményvezető, tagóvoda vezetők 

 

 

d) Hozzájárulás a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Sporttelep-

felújítási program keretében Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület által 

pályázat benyújtásához 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. Elmondja, ugyanazt a mechanizmust látják visszaköszönni jelen pályázati lehetőség 

esetében, mint 2002-ben a műfüves pályával kapcsolatos pályázat esetén, amikor a Magyar 

Labdarúgó Szövetség veszprémi vezetői fenntartották maguknak a döntés jogát, és ott is az 

utolsó pillanatban szereztek információt a pályázati lehetőségről.  

A társasági adóból megfelelő konstrukció összeállítása esetén finanszírozni lehet a 

látványsportágakkal kapcsolatos fejlesztéseket is, azonban ezek a lehetőségek leginkább a 

nagy létszámú utánpótlást foglalkoztató egyesületek számára állnak nyitva, például a Pápai 

Egyesített Labdarúgó Club előtt. 2013. június 30-ig végig kell azt gondolniuk, hogy a PELC 

számára nyitva álló lehetőségek segítségével hogyan tudnának helyi fejlesztéseket indítani. 

A településrészeken található sportpályák rekonstrukciójával közösségi célokat szolgálnak, a 

jelenlegi pályázat akár 70 %-os támogatási intenzitású lehet. Hozzáteszi, a borsosgyőri 

sportpályát két egyesület is használja, és kellő számú utánpótlás is van a településrészen. 

 

Máté István képviselő 

Elmondja, a településrészi rendezvényeket a sportpályán szervezik, ahol általában 500-600 fő 

vesz részt. Hozzáteszi, az öltözőt 1983-ban építették társadalmi munka keretén belül, bontott 

anyagokból. Az öltöző megépítésekor nem kaptak támogatást a várostól, így bízik abban, 

hogy jelenleg lesz lehetőségük a felújításra, hiszen ott rendkívül rossz állapotok uralkodnak. 

Kéri a képviselőket a határozati javaslat támogatására. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

18/2013. (II.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a 

borsosgyőri sportpálya tulajdonosa hozzájárul, hogy a 

Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület a Magyar Labdarúgó 

Szövetség által meghirdetett Sporttelep-felújítási program 

keretében pályázatot nyújtson be, illetve a Magyar Labdarúgó 

Szövetséggel támogatási szerződést kössön. Továbbá hozzájárul 

a támogatási szerződés alapján az ingatlant érintő szükséges 

beruházások megvalósításához.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 

benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére és 

aláírására.  

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyertes 

pályázat esetén a támogatási összeg 30 %-ának megfelelő 

összegben az önrészt - Pápa Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetése terhére - biztosítja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

e) Városi Óvodák alapító okiratának módosítása, Pápa Város Önkormányzata 

Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 

alapító okiratának módosítása 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az érintett intézményvezetők. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és 

Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítását, a 

Humánerőforrás Bizottság a Városi Óvodák alapító okiratának módosítását egyhangúlag 

elfogadásra javasolja.  

 

Venczel Csaba képviselő 

Véleménye szerint a Pápai Városi Óvodák elnevezésből célszerű lenne elhagyni a Városi szót. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, vannak el nem nevezett intézményei a városnak, példaként említi Pápa Város 

Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetét, a 

Városgondnokságot. 
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Pingiczer Sándor képviselő 

Véleménye szerint ha már módosítják a Pápai Városi Óvodák elnevezést, javasolja annak 

Pápai Önkormányzati Óvodákra történő cserélését, hiszen vannak egyházi és 

magánfenntartású óvodák is a városban. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, helyénvalónak érzi az észrevételeket, pontosíthatják az intézmény elnevezését a 

későbbiekben. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

19/2013. (II.28.) határozat 

I. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

165/2012. (XII.13.) határozatával jóváhagyott Városi 

Óvodák módosító okiratát és az egységes szerkezetű alapító 

okiratát hatályon kívül helyezi. Egyidejűleg a Városi 

Óvodák módosító okiratát és egységes szerkezetű alapító 

okiratát az előterjesztés 1. és 2. számú melléklet szerint 

jóváhagyja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési 

Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete alapító 

okiratának módosítását, valamint annak egységes 

szerkezetét az előterjesztés 3. és 4. 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. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

II. 

A Képviselőtestület utasítja az érintett intézmények vezetőit, 

hogy a módosított alapító okirat alapján az intézmények 

Szervezeti és Működési Szabályzatán a szükséges 

módosításokat végezzék el, és az egységes szerkezetű 
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Szabályzatot terjesszék Pápa Város Önkormányzatának 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.  

 

Határidő: benyújtásra: 2013. április 15. 

jóváhagyásra: 2013. május 15. 

Felelős: Intézményvezetők 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

 

f) Rákóczi Szövetség felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj Programjának további 

folytatásához támogatás biztosítása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. Az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan a losonci magyar iskolába történő 

beiratkozást ösztönző Beiratkozási Ösztöndíj Program támogatásához nyújt segítséget. 

Elmondja, idén ünnepeli a Losonc-Pápa közötti partnervárosi együttműködés 10. évfordulóját, 

és ebből kifolyólag a losonci polgármester asszonyt és képviselőtestületet, valamint az ottani 

magyar szervezetek képviselőit a Játékfesztivál idején fogják vendégül látni, a schwetzingeni 

partnervárosi évforduló ünnepléséhez hasonlóan. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

20/2013. (II.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rákóczi 

Szövetség felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj Programjának 

további folytatásához Pápa Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetése egyéb feladatok 6.3. Általános tartalék előirányzat 

terhére 200.000,- Ft támogatást biztosít. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rákóczi Szövetséggel 

támogatási szerződést kössön. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
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g) Gróf Esterházy Károly Múzeum Kulturális intézmények részvétele a 

tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című pályázatának benyújtása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Nagy L. István mb. intézményvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. Az előterjesztésben szereplő pályázatok olyan lehetőséget teremtenek a város 

számára, amik egyrészt helyben kínált szolgáltatások igénybevételét jelentik, tehát indirekt 

módon az önkormányzat bevételeit növelik, másrészt pedig amúgy is megtervezett 

költségeket vállalnak át, így javítják az önkormányzat költségvetési pozícióját. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

21/2013. (II.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a 

Gróf Esterházy Károly Múzeum TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális 

intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok 

ellátásában című pályázatának benyújtását.  

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a fenntartói 

támogató nyilatkozatok aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

Dr. Nagy-Luttenberger István mb. intézményvezető 

 

 

h) Fenyveserdő Bölcsőde férőhelyeinek meghatározása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Berkes Béláné intézményvezető. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Szirbek Rita képviselő 

A tavalyi évben döntött a Képviselőtestület arról, hogy a Fenyveserdő Bölcsődében a korai 

fejlesztés és gondozás feladatát a Klebersberg Intézményfenntartó Központ veszi át. 

Megkérdezi a Fenyveserdő Bölcsőde vezetőjétől, hogy a létszámcsökkenés okoz-e 

fennakadást a bölcsőde életében, továbbra is a bölcsőde területén láthatják-e el a fogyatékos 

gyermekeket, azzal a kivétellel, hogy most nem külön csoportban, hanem a többi 

kisgyermekkel együtt teszik azt. Érdeklődik, hogy a férőhelyek számának csökkenése nem 

okoz-e túlzsúfoltságot a bölcsőde életében. További kérdése, hogy továbbra is ellátják-e a 

bölcsődébe nem járó gyermekek fejlesztését. 
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Berkes Béláné intézményvezető 

A kérdésekre válaszolva elmondja, 1991. óta működik a korai fejlesztés a bölcsődében, amely 

az átadás-átvétel során sem változott, a korábbiakhoz hasonlóan jól működik. Néhány dolog 

még megoldásra vár ezzel kapcsolatban, azonban ebből a szülők és a gyermekek semmit sem 

érzékelnek, a fejlesztések ugyanúgy zajlanak nemcsak az intézménybe járó gyermekek 

részére, hanem a gyermekorvos által beutalt gyerekek részére is. Hozzáteszi, a létszámban 

nem történt változás, és a zsúfoltság sem jellemző az intézményre.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

22/2013. (II.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Fenyveserdő Bölcsőde (Pápa,Vajda Péter lakótelep 27/B) 

férőhelyét 78 főben határozza meg az alábbiak szerint: 

- 3 csoportszobában 12 fő 

- 3 csoportszobában 14 fő.  

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a működési engedély módosítása 

iránti kérelem benyújtásával kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

    

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

 

i) Kovács Enikő részére a Gróf Esterházy Károly Múzeumnál fennálló 

közalkalmazotti jogviszonya időtartamára önkormányzati bérlakás 

bérbeadása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, az intézmény működési engedélyéhez volt szükséges további szakemberek 

biztosítása, a múzeum gyűjteményei között lévő régészeti tár miatt kell régészt 

foglalkoztatniuk. Hozzáteszi, ezáltal arra is van esély, hogy a régész foglalkoztatásával 

alvállalkozóként, de legalábbis közreműködőként az Esterházy-kastély rekonstrukciójához 

szükséges régészeti kutatásokat saját erőből végezze el a város. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

23/2013. (II.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzati 

lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

49/1993. (XII.21.) önkormányzati rendelete 12. § (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozzájárul Kovács 

Enikő részére a Gróf Esterházy Károly Múzeumnál fennálló 

közalkalmazotti jogviszonya időtartamára, de legfeljebb 2018. 

február 28-ig a Pápa, Zárda utca 5. földszint 7. szám alatti 

önkormányzati bérlakás bérbeadáshoz. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

 

A Képviselőtestület 10,10 órakor zárt ülésen, majd 11,00 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 döntéseit.  

 

Dr. Hermann István képviselő   

Elmondja, a Székely Hadosztály történetét bemutató kiállítás nyílik március 15-én, 18 órakor 

a Jókai Mór Városi Könyvtárban. Egy olyan alakulatról van szó, amelyik az I. világháború 

idején a Trianoni-döntést előidéző megszállások ellen küzdött, de egyik korban sem volt 

igazán támogatott sem az ő emléke, sem pedig a működése. Mindenkit szeretettel vár a 

kiállításra. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester         

Invitálja a képviselőket a 2013. március 2-án újból megnyíló Petőfi Moziba, valamint a 

szintén szombati napon, Budapesten tartandó Utazási Kiállításra, amelyen Pápa Városa saját 

standdal részt vesz.                               

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését11,10 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester jegyző 


