
 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 68 /2013. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

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

a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, Császár Endre, Máté István, Zsegraics Gyula, Bocskay 

László, Venczel Csaba, Erőss Bulcsú, Szirbek Rita, Pingiczer Sándor, 

képviselők, 11 fő  

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Horváthné Farkas Andrea aljegyző, 

 

Rádi Róbert kabinetvezető, 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető, 

Hortobágyi Sándor építésügyi csoportvezető,  

Dr. Komáromi Szilvia és György Zoltán köztisztviselő, 

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. Vörös Ibolya, dr. Hermann István és Grőber Attila 

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, 11 fő 

képviselő jelen van.  

 

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

hogy a 44. sorszámú előterjesztést a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület.  

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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34/2013. (III.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. 

március 28-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

1. Személyi ügy 

I. Bóbita és Fenyveserdő Bölcsőde vezetőjével kapcsolatos 

döntés 

II. Gróf Esterházy Károly Múzeum vezetőjének megbízása 

Előadó:Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat 

vagyonáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

                  Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a hivatali helyiségen 

és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 

szabályairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő 

díjak mértékéről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

        Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a települési 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

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

rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

6. Vegyes ügyek 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a hatáskörébe tartozó 

előterjesztéseket megtárgyalta, és azokat egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 
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1. Személyi ügy 

I. Bóbita és Fenyveserdő Bölcsőde vezetőjével kapcsolatos döntés 

Előadó:Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Berkes Béláné és Szabó Istvánné intézményvezető. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, az előterjesztésben elírás történt, a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés 

kezdő időpontja az előterjesztésben és a határozati javaslatban Berkes Béláné esetében (május 

10. helyett) helyesen: 2013. május 29-től, Szabó Istvánné esetében (május 8. helyett) 

helyesen: 2013. május 27-től. A pályázók nem kérték a napirend zárt ülés keretében történő 

tárgyalását. 

Hozzáteszi, nem gyakori, hogy a Képviselőtestület dönt közalkalmazotti karrierek 

befejezéséről. Mindkét érintett bölcsődevezetőként dolgozott az elmúlt évtizedekben, ezúton 

is megköszöni a munkájukat. A munka világában hátralévő heteikhez sok sikert kíván, ezt 

követően pedig azt kívánja, hogy találják meg helyüket és feladataikat a magánéletben is. 

Hozzáteszi, amennyiben továbbra is a köz szolgálatának valamilyen formáját választják, ott is 

ugyanezt kívánja számukra. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

35/2013. (III.28.) határozat 

I. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kjt. 30. § 

(4) bekezdése alapján - figyelemmel a 1997. évi LXXXI. 

törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglaltakra - a 

Fenyveserdő Bölcsőde bölcsődevezetője Berkes Béláné 

közalkalmazotti jogviszonyát 2013. november 30. napjával 

felmentéssel megszünteti. 

 

Felmentési ideje: 60 nap+ 6 hónap 

Felmentésének kezdő időpontja: 2013. április 1. 

A munkavégzési kötelezettség alól 2013. május 29-től 2013. 

november 30-ig mentesül. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a 

közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatban a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2013. március 30. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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II. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kjt. 30. § 

(4) bekezdése alapján - figyelemmel a 1997. évi LXXXI. 

törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglaltakra - a Bóbita 

Bölcsőde bölcsődevezetője Szabó Istvánné közalkalmazotti 

jogviszonyát 2013. november 30. napjával felmentéssel 

megszünteti. 

 

Felmentési ideje: 60 nap+ 6 hónap 

Felmentésének kezdő időpontja: 2013. április 1. 

A munkavégzési kötelezettség alól 2013. május 27-től 2013. 

november 30-ig mentesül. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a 

közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatban a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2013. március 30. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

III. 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a 

Fenyveserdő Bölcsőde és a Bóbita Bölcsőde magasabb vezető, 

intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatokat 

írja ki és a szakértői bizottság tagjait jelölje ki, valamint a 

pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatban szükséges 

további intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

II. A Gróf Esterházy Károly Múzeum vezetőjének megbízása 

Előadó:Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Nagy-Luttemberger István pályázó. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Figyelemmel a pályázó szakmai végzettségére, a pápai múzeum élén végzett eddigi 

tevékenységére, a benyújtott pályázatára és a jogszabályban előírt országos szakmai szervezet 

- Pulszky Ferenc Társaság - véleményére, a bizottság Nagy-Luttemberger István vezetői 

megbízását támogatja, és bízik abban, hogy megbízásával új távlatok nyílnak meg a pápai 

múzeum működése előtt, amelyek a város régészeti, művészettörténeti kutatásainak 

kiteljesítését segítik elő. Hozzáteszi, a pályázó nem kérte a napirend zárt ülés keretében 

történő tárgyalását. 
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Venczel Csaba képviselő 

Megkérdezi a pályázót, milyen lehetőségeket lát az iskolákkal való kapcsolat kialakításában, 

annak mélyítésében. Érdeklődik, van-e mód arra, hogy például történelemórákon szemléltető 

eszközként használják a tanárok a múzeum tulajdonában lévő gyűjteményeket. A pályázatban 

több publikációs anyagról is tesznek említést, megkérdezi, lehetséges-e, hogy egy azokból 

összeállított anyagot, gyűjteményt az iskolák rendelkezésére bocsássanak. 

 

Dr. Nagy-Luttemberger István pályázó 

A kérdésre válaszolva elmondja, nem látja annak akadályát, hogy egy adott műtárgyat az 

iskolák tanórára szemléltető eszközként kikölcsönözzenek, természetesen ez az adott műtárgy 

állapotától is függ. A múzeum egyik fontos feladata a gondjaira bízott műtárgyállomány 

lehető legmagasabb szintű műtárgyvédelmi kezelésben részesítése. Ez nem azt jelenti, hogy 

azokat elzárják, hanem azt, hogy egyedi esetekben, a műtárgyvédelmi szempontból megfelelő 

tárgyakat a megkeresést, kiválasztást és egyeztetést követően szemléltetőeszközként 

használhatnak a tanórákon. Adott esetben az is lehetséges, hogy akár tanóra, vagy azon kívüli 

foglalkozás, illetve európai uniós pályázat keretében az érdeklődők megtekinthetik a múzeum 

raktárait. Hozzáteszi, egy múzeumi raktár a téma iránt érdeklődőknek rendkívüli élményt és 

érdekességet nyújthat.  

Elmondja, annak sem látja akadályát, hogy az eddigi írásaiból egy válogatást közreadjanak az 

iskolákba. Hozzáteszi, ebben az esetben kizárólag a nyomtatás költsége merül fel. Hozzáteszi, 

további érdekességekről is tervezi majd publikációk készítését. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

A pályázat tartalmazza, hogy az Esterházy-kastély megvalósuló rekonstrukciója után is van 

elképzelése a pályázónak a gyűjtemény, illetve a főúri enteriőr kialakításával, bővítésével 

kapcsolatban. Megkéri a pályázót, tájékoztassa a testületet ezen elképzeléseiről. 

 

Dr. Nagy-Luttemberger István pályázó 

Elmondja, az Esterházy-kastély sok attrakcióval rendelkezik, amelyek közül az egyik a 

barokk főúri enteriőr. Ezzel kapcsolatban összegyűjtötték a bútor- illetve berendezés-

állományra vonatkozó összes forrást. Mivel városi beruházásról van szó, a generáltervező 

feladata volt – országos szintű szakemberek bevonásával - megtervezni a főúri enteriőröket, 

ebben szakmai tanácsadóként vett rész, valamint a feladat végrehajtásában is volt szerepe. 

Elmondja, a kastély teljes bebútorozására készítettek egy szakmailag magas színvonalú tervet, 

amely szerint utángyártott, rekonstruált – 18. és 19. századi - bútorokból rendeznék azt be, így 

a látogató is megtapasztalhatná a korabeli bútorokat. Megjegyzi, ezek rendkívül sokba 

kerülnek, megpróbálják előteremteni erre a fedezetet.  

 

Szirbek Rita képviselő 

A pályázat tartalmazza, hogy a Kékfestő Múzeum épülete is felújításra szorul, és amint a 

körülmények lehetővé teszik, a pályázó javasolja az épület felújítását, illetve a kiállítóterek 

rendszerének átgondolását. Érdeklődik, hogy itt mire gondol a pályázó. 

 

Dr. Nagy-Luttemberger István pályázó 

A kastélyhoz hasonlóan a múzeum is állami tulajdonban van, ami nehezít a helyzeten. 

Elmondja, hogy a Kékfestő Múzeum épülete műemléki épület, ahol a terem beosztásának 

struktúráját felderíthető időszakokra visszavezetve kell kialakítani, itt a múzeumi, szakmai 

szempontok kevésbé érvényesülhetnek, mint egy átlagos, nem műemléki jellegű épületnél. A 

múzeum jelenlegi struktúrája, belső elrendezése nem igazán felel meg a mai múzeumi 

követelményeknek, mindenképpen alapvető fontosságú lenne egy múzeumpedagógiai tér 

létrehozása. Az sem szerencsés, hogy kapuszínen át lehet csak megközelíteni a múzeumot. 
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Korábbi rekonstrukciós felújítási munkálatok alapján már kialakították a múzeum első 

helyiségét, amelyet még – vagyonkezelői és egyéb problémák miatt – nem nyithattak meg. 

Bízik abban, hogy az új fenntartói struktúrájában ezt már könnyebben meg tudják oldani. 

Nagy előrelépés lesz, hogy a múzeumot utcafrontról lehet majd megközelíteni, és az eddiginél 

jóval kényelmesebb látogatást lehetővé tevő fogadótér áll majd az érdeklődők rendelkezésre, 

továbbá az is, hogy előtérbe kerülhet a múzeumi boltban történő ajándékárusítás. A jelenlegi 

irodahelyiséget szeretnék kiállító-helyiséggé átalakítani, erre már készültek tervek, és ennek 

köszönhetően bővülhet a kiállítótér. Az épülettömbben található lakásból egy 

múzeumpedagógiai teret és az ahhoz kapcsolódó kiszolgálóhelyiségeket hoznának létre. 

Megújításra szorul a múzeum állandó kiállítása is, erre pályázatokon keresztül is szeretnének 

forrást találni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni dr. Nagy-Luttemberger Istvánnak az eddig végzett munkáját. Hozzáteszi, addig 

is jól tudtak együttműködni, amíg a múzeum megyei fenntartásban volt. Nem tipikus, hogy 

egy ekkora városnak önálló múzeuma van, habár nem példanélküli. A minisztériummal 

történt egyeztetés alapján - példátlan módon - 2013-ban a működéshez igényelt költségvetés 

meg fog érkezni a városhoz, így igaz az állítás, hogy az állam a feladatot a megfelelő forrással 

együtt adja át. A turisztikai attrakciók működtetésében együttműködés van a Pápai Platán 

Nonprofit Kft. és a Kékfestő Múzeum között, bízik abban, hogy ez a jó együttműködés a 

jövőben is megmarad, hiszen a vagyonkezelésre és hasznosításra ez a fajta együttműködés 

látszik a legpraktikusabbnak. Megjegyzi, a főúri enteriőr esetében ezt az együttműködést az 

idő is visszaigazolta. Hozzáteszi, a főúri enteriőr keretében több dolgot is szeretnének 

megvalósítani, ehhez azonban még több tízmillió Ft hiányzik. A múzeumigazgató egyik 

legfontosabb feladata az Esterházy-kastély rekonstrukciójának szakmai felügyelete, hiszen 

ekkora változás a múzeum életében még nem volt. Tulajdonképpen az a helyzet áll majd elő, 

hogy lesz a múzeumnak egy rendkívül rossz, illetve egy rendkívül jó állagú telephelye. 

Megjegyzi, ha az ingatlan minősége alapján kellett volna dönteniük, akkor nem vették volna 

át a múzeum fenntartását. A városnak fontos, hogy megőrizze a múzeumot, az gyarapodjon, 

és minél többen megismerhessék azt, ami ott található. Elmondja, a korábbi 

munkaszervezetekből integrált munkaszervezetet kell kialakítaniuk. Kívánja, hogy ez a 

munka sikeres legyen. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

36/2013. (III.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában biztosított jogkörében 

eljárva a Kjt. 23. §-ában, valamint a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 

egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. 

rendelet foglaltak figyelembe vételével a Gróf Esterházy Károly 
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Múzeum magasabb vezetői igazgatói beosztásának ellátásával 

dr. Nagy-Luttenberger Istvánt bízza meg.  

A megbízás 2013. április 1-től 2018. március 31-ig terjedő 

határozott időre szól.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a magasabb 

vezetői megbízással kapcsolatban szükséges munkáltatói 

intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: 2013. március 31. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Gratulál a kinevezéshez. 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Borsosgyőri és 

Tapolcafői Városrész Önkormányzatának Testülete egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, a rendelet-tervezetben adminisztrációs hiba miatt elírás történt, az 1. § (1) 

bekezdésében az alpontok jelölése helyesen: a, b, c, d, e, f; a 19. § (3) bekezdésében az 

alpontok jelölése helyesen:a, b, c; a 3. sz. melléklet 2. pontjában az alpontok jelölése 

helyesen: a, b, c, d, e; a c) pont  A tárgyalás megkezdésekor a levezető elnök …. 

szövegrésznél kezdődik. Az 1. sz. melléklet adatai a vagyonkataszterből lettek átemelve, 

ennek következtében számítástechnikai problémaként jelentkezett, hogy ahol a kataszterben 

szereplő adatok karaktereinek száma meghaladta a táblázatban rendelkezésre álló karakterek 

számát, néhány esetben lemaradt a szó (p. közterület elnevezés) vége.  A hivatkozott adatok 

azonban pontosak, és azonosíthatók. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, a rendelet-tervezet mellékleteiben felsorolják a forgalomképtelen és a korlátozottan 

forgalomképes ingatlanokat, azonban a forgalomképes vagyontárgyakat nem. Megkérdezi, 

ennek mi az oka, tiltja-e ezt valamilyen jogszabály. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, tulajdonképpen a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes megjelölés 

számít kivételnek, hiszen az önkormányzat vagyona alapvetően forgalomképes. A rendelet-

tervezetben azt sorolták fel, ami nem tartozik ebbe a kategóriába. Az önkormányzati 

vagyonkataszter a forgalomképes vagyontárgyakat is tartalmazza, azonban mivel az nem esik 

a kivétel hatálya alá, az a rendeletben nem szerepel. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, jogszabály írja elő az önkormányzatoknak a vagyonával kapcsolatos rendelet 

megalkotását. Amennyiben nem csak a törvényi előírásnak, hanem annak is meg akarnak 

felelni, hogy a testület tagjait is megfelelő információval lássák el, akkor azt gondolja, hogy 

valamilyen formában jó lenne, ha napirendre tűznék a forgalomképes ingatlanok és 

vagyontárgyak jegyzékét, és tájékoztatnák erről a testületet. A rendelet-tervezet mellékletében 
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hosszú oldalakon keresztül sorolják fel azokat a vagyontárgyakat, amikkel tulajdonképpen 

nincsen sok tennivaló. Ezzel szemben fontosnak tartaná, ha a képviselők tisztában lennének 

azzal, hogy melyek a forgalomképesek vagyontárgyak, hiszen hitelfelvétel esetén ezek 

szolgálnának fedezetül, és bevételt is jelenthetnek értékesítés esetén. Úgy gondolja, hogy a 

forgalomképes vagyontárgyakról szóló jegyzéket ugyan megtekinthetik a képviselők, azonban 

mindemellett egy testületi ülésen is tárgyalhatnának róla. Már korábban is volt róla szó, 

hogyan rangsorolják a forgalomképes vagyontárgyakat értékesítés esetén, illetve mit lenne 

célszerű megtartani és bérbe adni. Indítványozza, hogy valamelyik elkövetkező testületi 

ülésen tűzzék napirendre a forgalomképes vagyontárgyakról szóló tájékoztatót.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az önkormányzat ingatlanvagyona a közhiteles, azaz a földhivatali nyilvántartásban 

is teljes nyilvánosság mellett megtekinthető, a nem ingatlanvagyonba tartozó vagyonelemek 

pedig az ingóságok és gazdasági társaságokban lévő üzletrészek, részvények. Természetesen 

beszélhetnek az önkormányzat vagyonának alakulásáról, azonban a vagyontömeg 

folyamatosan változik, az állam és az önkormányzat közötti feladatmegosztás változásából 

kifolyólag is. Megjegyzi, néhány önkormányzati tulajdonban lévő vagyonelem állami 

tulajdonba került át, némely esetben pedig fordítva történt, például a Víziközművek átadása-

átvétele kapcsán. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

A rendelet-tervezet elfogadása esetén egy 1992-ben létrehozott rendeletet helyeznek hatályon 

kívül, és új eljárási szabályokat fogalmaznak meg. Hozzáteszi, jelentős mértékben nem 

változnak a korábban alkalmazott eljárási szabályok. Felhívja a figyelmet arra, hogy az 

önkormányzat felelős gazdálkodása eddig is biztosított volt, az önkormányzat vagyonának 

értékesítésekor inkább mindig azt kifogásolták, hogy magasabb áron állapítják meg a 

vagyonelemek értékét, amennyiben azokat köztulajdonból magántulajdonba értékesítik. Ezen 

szabályok továbbra is biztosítják azokat a törvényben meghatározott célokat, hogy az 

önkormányzat a köz érdekében felelősen, jó gazda módjára gazdálkodjon. Véleménye szerint 

jelen rendeletben megfogalmazott szabályok, a mellékletekkel együtt alkalmasak e cél 

megvalósítására, erre tekintettel elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az alapelvek közé sorolható az értékesíteni kívánt vagyonelem előzetes értékelése, és a 

nyilvánosság közbeiktatása. Hozzáteszi, ezek olyan garanciális elemek, amelynek 

köszönhetően olyan magas ár alakul ki, amit a vásárló évek után is nehezen tud elfogadni. 

Mindebből kifolyólag az előzetes vagyonértékeléshez képest többször kerülnek a testület elé 

olyan előterjesztések, amelyekben a vételár mérséklésére tesznek javaslatot. Termőföldek 

értékesítésénél arra is volt már többször példa, hogy az előzetesen megállapított 

vagyonértéknek majdnem a kétszeresét igazolta vissza a piac.  

Elmondja, belátható időn belül felül kell vizsgálni az önkormányzati vagyon esetében a 

forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes ingatlanok listáját is, hiszen erre a 

listára azok az ingatlanok is felkerülhetnek, amelyek csak az önkormányzat döntésének 

köszönhetően vannak ott, egyébként természetüknél fogva értékesíthetőek lennének, például 

bizonyos üzletek és lakások. Korábban már volt arról szó, hogy a Fő tér környékén lévő 

ingatlanokat nem értékesítik, ennek több oka is volt. Ma azonban úgy látják, hogy olyan 

jelentős ingatlanbefektetés zajlik a belvárosban, ami hatással lehet az ott lévő ingatlanok 

értékére. Amennyiben az önkormányzat az ingatlan beruházását, a közterületnek a 

fejlesztését, átépítését megtérülő beruházásként is értelmezi, akkor ennek a megtérülését az ott 

lévő ingatlanok értékének növekedésében találhatják meg. Nem tartja kizártnak, hogy egy-két 
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éven belül, amikor a piaci viszonyok is indokolttá teszik, a jelenleg forgalomkorlátozás alá 

eső ingatlanokat és vagyonelemeket is értékesítsenek.  

Hozzáteszi, jelenleg folyamatban van az önkormányzat vagyonának jelentős mértékű 

változása, hiszen ha a Pápai Hús 1913 Kft.-nél a testület által már megszavazott törzstőke 

emelést jóváhagyják, akkor az az önkormányzatnak a gazdasági társaságokba meglévő 

érdekeltségei értékének jelentős változását okozza. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elfogadja dr. Áldozó Tamás polgármester által elmondottakat, azok egy részével tisztában 

volt. Arra szeretne választ kapni, jól értette-e, hogy dr. Áldozó Tamás polgármester nem 

zárkózna el attól, hogy az általa említett napirend – a forgalomképes vagyonról szóló 

beszélgetés, tájékoztatás - a testület elé kerüljön. Úgy gondolja, hogy a polgármester által 

elmondott változások bekövetkezte után is érdemes lenne tárgyalni a fent elhangzottakkal 

kapcsolatban, azonban szeretné, ha döntenének arról, hogy 2013-ban napirendre tűzik az 

önkormányzat forgalomképes vagyonáról szóló tájékoztatót és a képviselők megkapják az 

azokat tartalmazó listát, hiszen ez a jelenlegi rendelet-tervezet mellékletéből hiányzik. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a szóban forgó lista Pingiczer Sándor képviselő által említetteknél sokkal bővebb, 

és amennyiben valamelyik képviselő igényt tart rá, akár elektronikus úton is megkaphatja. 

Hozzáteszi, a lista minden egyes ingatlanértékesítéssel, illetve ingatlanszerzéssel 

folyamatosan változik, illetve minden beruházással új vagyontárgyakat hoz létre az 

önkormányzat, továbbá erről van szó akkor is, amennyiben egy végrendeletben válik örökössé 

az önkormányzat. Hangsúlyozza, természetesen áttekinthetik ezeket. Megjegyzi, az állam és 

az önkormányzat közötti feladatmegosztásából fakadó vagyonmozgás tipikusan nem a 

forgalomképes vagyontárgyak körét érinti, hanem inkább a forgalomképtelen, vagy 

korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakat. Hozzáteszi, természetesen tárgyalhatnak róla 

annak ellenére is, hogy a képviselők bármikor betekinthetnek ebbe a nyilvántartásba. 

Megvizsgálják, milyen formában lenne érdemes ezt megtárgyalni, majd indítványt tesznek 

arra, hogy a képviselők a forgalomképes vagyontárgyak körét áttekintsék egy előterjesztés 

keretében. Hozzáteszi, ez a kör ma is változik, hiszen zárt ülésen ingatlanértékesítésről dönt a 

testület. Megjegyzi, olykor olyan ingatlanelemek is előkerülhetnek, amiről addig az 

önkormányzatnak nem volt tudomása. Példaként említi, hogy egy parlagfűirtásra történő 

felszólítás kapcsán derül ki, hogy az önkormányzat földtulajdonos Hévízen, és amely ugyan 

forgalomképes, de méreténél fogva nem piacképes. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

7/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

Önkormányzat vagyonáról 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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3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 

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 a Borsosgyőri és Tapolcafői Városrész Önkormányzatának Testülete 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. Eredeti előterjesztői indítványként javaslom, hogy a 

rendelet-tervezet 10. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészüljön ki: (3) Hatályát veszti a 

Rendelet 37. § (2) bekezdés f) pontjának, valamint a 39. § (2) bekezdés f) pontjának „a 

vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól” szövegrésze. A 7. § (1) bekezdésében 

szabályozott 45. § (2) bekezdésében az alpontok jelölése helyesen: a, b, c, d, e. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, a rendelet-tervezet 3. § (2) bekezdésben szerepel, hogy „elbírálja a civil 

szervezetek támogatására kiírt meghívásos pályázatokat”, a korábbi rendeletben nem szerepelt 

a meghívásos szó. Érdekelné, milyen szempontrendszer alapján bírálják majd el a civil 

szervezeteket, hogy meghívásos pályázaton részt tudjanak venni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, 2012-ben már meghatározott civil szervezeti kör a meghívásos civil pályázatok 

körébe tartozott. A szervezetek leginkább azon az alapon kerültek be ide, hogy évekre 

visszamenőleg a Képviselőtestület gyakorlatának megfelelően támogatásban részesültek. A 

támogatás és a meghívásos pályázat között a különbség az, hogy amikor egy civil szervezetet 

nem támogatásban, hanem pályázati eljárás keretében részesítenek támogatásban, akkor az 

átláthatóság érdekében sokkal több adattal rendelkeznek a szervezetről, hiszen ebben az 

esetben a szervezetnek a teljes költségvetéséről el kell számolnia az önkormányzat felé. 

Amennyiben a költségvetés terhére biztosítottak támogatást egy szervezet számára, akkor 

csak a támogatásról kellett elszámolniuk. Elmondja, a meghívásos pályázati körbe különböző 

szervezetek, rendezvényeket szervezők tartoznak, például a Pápai Nyugdíjas Egyesület, 

Hagyományok Hegye Egyesület, Lovas Majális, Pápai Fúvószenekar, és ide tartozott a 

kutyakiállítás is. Hozzáteszi, ezen egyesületekről van egy teljes listájuk. A meghívásos kör 

nyitott, azaz bekerülhetnek olyan helyi közösségek, akik visszatérően, megbízhatóan, magas 

színvonalon szolgálják a köz érdekét, és önálló jogi személyként működnek. Hozzáteszi, 

szeretné ebben a körben látni a Vadvirág néptáncegyüttest, amihez hasonló átalakuláson kell 

átmennie, mint a Pápai Fúvószenekarnak, amikor egyesületté alakultak. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

8/2013. (III. 28.) 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. 
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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 hivatali helyiségen és a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásokért 

fizetendő díjak mértékéről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

        Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Borsosgyőri és Tapolcafői Városrész Önkormányzatának Testülete egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

 

9/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a hivatali 

helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 

szabályairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mészáros Csaba, a KÖZSZOLG Kft. ügyvezető igazgatója 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság, valamint a Borsosgyőri és Tapolcafői Városrész 

Önkormányzatának Testülete egyhangúlag, a Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

A rendelet-tervezetben a díjak megállapításáról szóló 1. számú melléklet hatályon kívül 

helyezésére tesznek javaslatot, mivel az ármegállapítás hatásköre egy országos hatáskörrel 

rendelkező szervhez kerül át. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, a parlament 2012. november 16-án fogadta el a hulladékról szóló 2012. évi 

CLVIII. törvényt, amely arról szól, hogy a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz 

képest legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű díjat lehet alkalmazni a hulladékgazdálkodás 

területén. Elmondja, ez a törvény a Magyar Közlöny 160. számában olvasható, ehhez képest a 

testület 2012. november 27-én fogadta el a hulladékkezelési díjak emelését. Megkérdezi, hogy 

annak ellenére, hogy november 26-án fogadták el a fent említett törvényt, miért döntött 

másként egy nappal később Pápa Város Önkormányzata. Véleménye szerint levehették volna 

a napirendről ezen pont tárgyalását, továbbá azóta már több – soron következő és rendkívüli – 

ülése is volt a Képviselőtestületnek, ahol dönthettek volna már ezzel kapcsolatban. 

Hozzáteszi, a testület 2012.november 27-i ülésén fogadták el a pénzbeli és természetben 

nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 

szóló rendelet módosítását, amely alapján a  közszolgáltatási díjból 50 % díjkedvezményre 

jogosult az, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. Kérdése, mi lesz majd ezzel a 

kedvezménnyel. Megkérdezi a Közszolg Kft. ügyvezetőjétől, hogy a díjak hatályon kívül 

helyezése milyen adminisztrációs költségekkel fogja terhelni a Kft.-t. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ha jól érti, akkor Szirbek Rita képviselőt az érdekli, hogy egy január 1-jén hatályba lépő 

jogszabályt miért nem vett figyelembe az önkormányzat január 1. előtt. Elmondja, 2012. 

december 31-ig érvényes és hatályos jogszabályt alkothatott az önkormányzat, január 1-jétől 

pedig a törvény azt rendelte el, hogy legfeljebb 4,2 %-kal lehet emelni a díjakat. Erre 

tekintettel az önkormányzat úgy döntött, hogy nem élnek a törvény által adott 

felhatalmazással. Az a díjemelés, amit tavaly határozott meg az önkormányzat, az január 1. 

előtt történt, arra nézve a parlament novemberben hozott törvénye semmiféle eljárási és 

anyagi jogi rendelkezést nem tartalmazott. Fentiekből következik, hogy a Közszolg Kft.-nek a 

2013. január 1-jétől hatályba lépett jogszabály semmilyen többletterhet, visszavonási 

kötelezettséget nem jelent, az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló rendeletét 

pedig nem érinti. Mindezen túl 2012. év végén az önkormányzat nem pusztán díjemelésről 

döntött, hanem egy új hulladékkezelési rendszer bevezetéséről, és ennek a hulladékkezelési 

rendszernek a költségeit osztották fel azok között, akik ezt a rendszert igénybe veszik. Pápa 
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Város Önkormányzatának hulladékkezelési díja abban különbözik az E-ON 

Energiaszolgáltató Kft. gáz-és villamosenergia-díjaitól, hogy semmiféle eredményt, profitot 

nem vár el az önkormányzat a Közszolg Kft.-től. Reményeik szerint ez a díj ilyet nem 

tartalmaz, megjegyzi, ez a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. által érvényesített díjakra is igaz. 

Hozzáteszi, a rendelet-tervezet indokolása is tartalmazza az ezzel kapcsolatos információkat. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

10/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési 

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

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

rendelet módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati 

rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 8,55 órától szünetet rendel el, majd a Képviselőtestület 09,10 

órakor folytatja a napirendek tárgyalását. A testület üléséről a szünet alatt Máté István 

képviselő kiment, jelen van 10 fő képviselő. 

 

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Egyházi Andrea járási tankerület-igazgató. 

 

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 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

37/2013. (III.28.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

13/2013. (II.28.) határozat I. és II. pontjának, a 18/2013. 

(II.28.) határozat, a 19/2013. (II.18.) határozat I. pontjának, 

valamint a 21 és 23/2013. (II.28.) határozatok 

végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 
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2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

165/2012. (XII. 13.) határozata III. pontjára adott jelentést 

elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a nemzeti és 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 74. § (1) 

bekezdésében, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes 

önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 

vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvényben foglaltak 

alapján 2012. december 14-én megkötött, a köznevelési 

intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő 

intézményi átadásra vonatkozó megállapodás módosítására, 

valamint minden további megállapodás-módosítás 

aláírására, és a szükséges további jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő:  azonnal illetve folyamatos 

Felelős:   dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

6. Vegyes ügyek 
 

a) Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzat tagjainak választása 

 

A testület ülésére Máté István képviselő visszaérkezett, jelen van 11 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a Tapolcafői és a Borsosgyőri Városrészi Önkormányzatok működése is megerősíti 

azt, hogy Kéttornyúlakon ismételten meg kell próbálni a jelöltállítást, és városrészi 

önkormányzat felállítását. A településrészi üléseken a napirendekkel kapcsolatban, és azokon 

kívül is lehetősége van a helyieknek arra, hogy több kérdésben egyeztessenek, több problémát 

megbeszéljenek, ami által olyan többletinformációhoz jutnak, ami segíti őket a 

hétköznapokban való eligazodásban. Bízik abban, hogy Kéttornyúlakon is élnek a 

lehetőséggel és sor kerül településrészi önkormányzat létrehozására, és ha nem is önálló 

településként, de saját kezükbe vehetik az ügyeik intézését. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

38/2013. (III.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzat tagjainak választását 

megelőző jelöltajánlásra nyitvaálló időtartamot a következők 

szerint állapítja meg: 

 

Jelöltajánlás időtartama:  

2013. április 15. és 2013. május 15. 16.00 óra között. 
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A Képviselőtestület ezzel egyidejűleg a jelöltajánlás 

lebonyolítására vonatkozó szabályokat az előterjesztésben 

foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy az érintett 

választópolgárok és civil szervezetek tájékoztatásával, valamint 

a jelöltajánlás jogszabályoknak és e határozatban foglaltaknak 

megfelelő lebonyolításával kapcsolatos szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: az ajánlásra jogosultak tájékoztatására: azonnal 

a jelöltajánlás lebonyolítására: folyamatos 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

 

 

 

b)  Dr. Gergely Sándor háziorvos egészségügyi tevékenysége telephelyének 

megváltoztatása (Pápa, Bástya u. 11/a.) 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Gergely Sándor háziorvos. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Szirbek Rita képviselő 

A határozati javaslatban szerepel, hogy Pápa-Borsosgyőrön a rendelés az eddigiekhez 

hasonlóan kedden 12,00-14,00 óráig lesz. Elmondja, a Borsosgyőri u. 23. szám alatti orvosi 

rendelő esetében az ÁNTSZ hozott egy határozatot, mely szerint az nem felel meg az előírt 

feltételeknek. Tudomása szerint a településrészen élők szeretnék, ha megmaradna ott helyben 

a rendelés. Érdeklődik, milyen elképzelések vannak a rendelő felújításával kapcsolatban, van-

e elkülönítve erre a célra a költségvetésben fedezet. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az orvosi rendelő kialakításával, felújításával kapcsolatban a kollegák azokat az 

ingatlanokat vizsgálták meg, amelyek önkormányzati, vagy állami tulajdonban vannak. 

Hozzáteszi, több ilyen ingatlan is van a környéken, példaként említi a településrészen lévő 

önkormányzati bérlakást is, illetve azt az épületet, ami önkormányzati intézmények 

elhelyezésére szolgál, illetve található a településrészen olyan állami tulajdonban lévő 

ingatlan, amely a Polgári Védelem céljait szolgálta, azonban azt már kiürítették. Az előzetes 

felmérések szerint az említettek közül több ingatlan alkalmas egy orvosi rendelő kialakítására, 

a szakértők hozzávetőleg 15 millió Ft-ra becsülik a költségeket. Mindenekelőtt azt kell 

tisztázni, melyik ingatlanban szeretnék azt megvalósítani, ugyanis azzal az ingatlannal 

kapcsolatban további teendők vannak. Elmondja, szociális bérlakás esetében az abban 

bérlőként élő jogosulttal meg kell egyezni, számára cserelakást kell tudni felajánlani, és csak 

ezt követően lehet az ingatlant átalakítani. Amennyiben a Polgári Védelem által korábban 

használt, állami tulajdonban lévő ingatlanban szeretnének rendelőt kialakítani, ebben az 

esetben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kell megállapodást kötni, amely biztosítja 

az ingatlan hosszú távú használatát, és amely megalapozza azt, hogy az önkormányzat 15 

millió Ft-ot ráköltsön az ingatlanra. Véleménye szerint ezen kérdések tisztázásakor már 
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elkészül az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2013. évi I. félévi beszámoló, és a pénzügyi 

folyamatok ismeretében látni fogják, hogy mennyi forrást tudnak erre a célra elkülöníteni. 

Természetesen erről a testület fog dönteni. Hozzáteszi, az ÁNTSZ tudomásul veszi a fent 

elhangzottakat, és megpróbálják az önkormányzattal közösen annak a lehetőségét megtalálni, 

hogy a végső megoldásig a háziorvosi ellátást biztosíthassák a jelenlegi helyén. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

39/2013. (III.28.) határozat 

1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

hozzájárul ahhoz, hogy a XI. számú háziorvosi körzetben 

Dr. Gergely Sándor Egészségügyi Szolgáltató - a területi 

ellátási kötelezettséggel végzett - egészségügyi 

tevékenységét a Pápa, Bástya u. 11/a telephelyen lássa el. 

Utasítja a Polgármestert, hogy a döntést az Egészségügyi 

Szolgáltatónak küldje meg. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

Egészségügyi Szolgáltató működési engedélyének jogerőre 

emelkedését követően az előterjesztés mellékletét képező 

feladat-ellátási szerződést aláírja. 

 

Határidő: a működési engedély jogerőre emelkedését 

követően azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

c)  Kovásznára és Schwetzingenbe utazó delegációban résztvevők felkérése és 

kijelölése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, Kovásznán 2013. április 5-7. között rendezik meg a Kőrösi Csoma Sándor Napok 

elnevezésű kulturális és művészeti rendezvényt, Schwetzingenben pedig 2013. május 3-6. 

között tartják a kétévente megrendezendő Spárga Fesztivált. Hozzáteszi, Schwetzingenbe az 

idén több fő kiutazására van lehetőség, mivel az idén a már elkészült Fő téren rendezik meg a 

fesztivált. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 



 

 

17 

 

40/2013. (III.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kovásznára és 

Schwetzingenbe Pápa város képviseletében utazó delegációban 

résztvevőket felkérje és kijelölje. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

 

d)  Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviseleti Egyesülete által benyújtandó 

Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása című pályázat 

támogatása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviseleti Egyesülete pályázatot kíván 

benyújtani a TÁMOP-5.5.13/2 azonosító számú pályázatra, amely arra biztosítana 

lehetőséget, hogy egy lakótelepen komoly közösségfejlesztési tevékenységet valósíthassanak 

meg. A közösségfejlesztés nagy előrelépést jelentene a lakóközösségnek, és akár 

beruházásokkal is járhat, például játszótérbővítéssel. A pályázat benyújtásához megállapodás 

megkötésére van szükség az Egyesülettel, hiszen csak ők nyújthatják be a pályázatot. 

Hozzáteszi, a projekt megvalósítása a volt Kilián lakótelepet érintené, mivel az felel meg az 

előírt feltételeknek, azaz annak, hogy legalább 200 panelépületnek kell lennie a területen. A 

projekt mérete maximum 30 millió Ft. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

41/2013. (III.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a 

Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviseleti Egyesülete 

TÁMOP-5.5.4.-13/2 azonosító számú, Lakóközösségi 

programok, kezdeményezések támogatása című pályázatának 

benyújtását. 

 

A pályázat céljáról, a megvalósítani kívánt programokról a 

Képviselőtestület teljes körű tájékoztatást kapott, azok 

megvalósulását támogatja, céljaival egyetért. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az 

Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni mindazoknak a munkáját, akik a 2013. március 14-15-én kialakult hóhelyzet 

idején közreműködtek a nehéz helyzet elhárításában. A korábbi szervezeti felépítéshez képest 

jelenleg a városnak már részfeladatokat kellett megoldani a kialakult helyzet kapcsán. A 

Pápán rekedt személyek elhelyezésében, vagy egészségügyi ellátás biztosításában 

közreműködők jól álltak helyt, ezt a visszajelzések is igazolták. 

Felhívja a jelenlévők figyelmét a 2013. április 19-21. között megrendezésre kerülő 

Agrárexpo-ra, amelyre a meghívókat és programokat a későbbiekben küldeni fogják. 

Hozzáteszi, az Agrárexpot a Pápai Hús 1913 Kft. 100 éves centenáriuma jegyében hirdették 

meg, és ennek kapcsán kiállítást is terveznek a Pápai Hús 100 éves történetéről. 

 

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

bekezdés c) pontja alapján indítványozza, hogy a 42. és 43. sorszámú előterjesztéseket zárt 

ülésen tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt. 

 

 

A zárt ülést követően a Képviselőtestület 9,30 órakor nyilvános ülésen folytatja munkáját. 

 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 09,35 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester jegyző 


