
 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 92 /2013. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. május 9-i ülésén, a 

Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   

Dr. Péntek Árpád, Császár Endre, dr. Hermann István, Máté István, Zsegraics 

Gyula, Bocskay László, Venczel Csaba, Erőss Bulcsú, Szirbek Rita, Grőber 

Attila, Pingiczer Sándor, képviselők, 12 fő  

  

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Horváthné Farkas Andrea aljegyző, 

Rádi Róbert kabinetvezető, 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető, 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

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. 

 

Unger Tamás alpolgármester és dr. Vörös Ibolya képviselő a testület ülésére később érkezett. 

 

A Képviselőtestület az ülés kezdete előtt a helyszínen megtekintette a „Pápa városközpont 

funkcióbővítő rehabilitációja” című pályázat keretében megújuló Fő teret, amelynek 

pillanatnyi helyzetéről Vörös László kivitelező tájékoztatta a jelenlévőket. 

Ezt követően a napirendek megtárgyalására a Városháza épületének nagytermében került sor. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében a megjelenteket és az ülést az interneten 

keresztül követőket, a testület ülését                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

9,00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 12 fő 

képviselő jelen van. Hozzáteszi, Unger Tamás alpolgármester az állásbörzén vesz részt, a 

testület üléséhez később csatlakozik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról.  

 

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

határozatot hozta: 

60/2013. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. május 

9-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
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1. I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2013. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa 

Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése 

végrehajtásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

      Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

II.  A 2012. évi ellenőrzések tapasztalatai 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

      Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a belváros 

közlekedéséről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a közterület 

használatról és a reklámozás rendjéről  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

4. Pápa Város Önkormányzatának közművelődési koncepciója 

(első olvasat)  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Rádi Róbert kabinetvezető 

 

5. Beszámoló a Jókai Mór Városi Könyvtár tevékenységéről  

Előadó: Dr. Hermann István intézményvezető 

 

6. Tájékoztató a Pápa Városi Polgárőrség tevékenységéről 

Előadó: Bitai Sándor elnök 

 

7. Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról 

Előadó: Szappan Csaba r. alezredes, kapitányságvezető 

 

8. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

9. Beszámoló a Családok Átmeneti Otthona 2012. évi 

működéséről 

Előadó: Miletics Marcell intézményvezető 

 

10. Vegyes ügyek 
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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. 

 

 

1. I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi 

költségvetése végrehajtásáról 

    Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

      Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a jelenléti ív 

szerint, valamint Borsodiné Kisfaludy Katalin könyvvizsgáló, Szekeresné Markolt Zita 

adócsoport-vezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

tartózkodás mellett, a Humánerőforrás Bizottság a rendelet-tervezetet 2 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, a Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. A Borsosgyőri és 

a Tapolcafői Városrész Önkormányzatának testülete a rendelet-tervezetet egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, az előterjesztés szerint a helyi iparűzési adó 2012. évi összege jóval magasabb volt, 

mint az azt megelőző években. Megkérdezi, hogy amennyiben kivennék azokat, akik a 2012. 

évet megelőzően nem fizettek iparűzési adót, akkor is ilyen magas lenne-e ez az összeg. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A kérdésre válaszolva elmondja, a helyi iparűzési adó 2012. évi bevételeiben továbbra is 

szerepel kedvezmény, hiszen a 2011. után megfizetett iparűzési adóban még a nettó 2,5 millió 

Ft alatti bevétellel rendelkező vállalkozások adója nem szerepelhetett, csupán a 2012. éviből 

került oda. Hozzáteszi, ezt levonva 25-30 millió Ft körüli összeg jön ki, és ebben az esetben 

az iparűzési adó bevétel még mindig meghaladja az 1 milliárd Ft-ot. A kérdést szó szerint 

értelmezve elmondható, hogy nem csupán az adózók számának extenzív növekedése okozta 

az iparűzési adó bevételének növekedését, hanem leginkább az, hogy van olyan nagy adózó a 

városban, akinek a termelése dinamikusan nőtt. Hozzáteszi, hogy a városban lévő nagy 

adózókat a Képviselőtestület testületi ülés keretén belül megtekintette, és ott egészen pontos 

tájékoztatást kaptak az adófizetési képesség növekedésről. 

Az előterjesztésből kitűnik, hogy 2012-ben annak ellenére, hogy a gazdasági válság még nem 

ért véget - és számos rendkívüli kiadással kellett számolniuk - a testület által elfogadott 

költségvetés végrehajtható volt. Megköszöni mindazoknak a munkáját, akik ehhez az 

önkormányzatot hozzásegítették, továbbá az intézményvezetők munkáját, a pontos 

fegyelmezett gazdálkodást. Minden évben elmondják, hogy az eddigieknél sokkal szigorúbb 

gazdálkodású év következik. Hozzáteszi, az eddigiekhez hasonló hozzáállással lehet majd a 

2012. évhez hasonló biztonsággal zárni.  
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Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott 

el.  

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

az alábbi rendeletet: 

 

11/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2012. évi költségvetése végrehajtásáról 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 

 

 

A testület ülésére dr. Vörös Ibolya képviselő megérkezett, jelen van 13 fő képviselő. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

 

61/2013. (V.9.) határozat 

1./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített 

beszámolóját a 11. melléklet szerint jóváhagyja, a 

könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi. 

 

2./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

polgármestert, hogy a jóváhagyott 2012. évi 

pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatban a 2013. évi 

költségvetési rendelet módosítását a pót-előirányzati 

kérelmekkel együtt terjessze a Képviselőtestület elé 

jóváhagyásra. 

 

Határidő: 2013. július 05. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
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II.  A 2012. évi ellenőrzések tapasztalatai 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az érintett önkormányzati intézmények vezetői. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 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: 

 

62/2013. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2012. évi 

ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Töreki Sándor dandártábornok, megyei 

rendőrfőkapitány és Szappan Csaba alezredes, városi rendőrkapitány, Bánhidi László, a 

Városgondnokság vezetője, valamint Radó István, a Közterület-Felügyelet vezetője. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, az 

átalakuló belvárossal kapcsolatosan kialakuló új közlekedési rendet, illetve a rendelet-

tervezetben elfogadott tartalmat semmiképpen nem tekinthetik véglegesnek. Vélhetően a 

belváros birtokba vétele után jelentkező igények, a felhalmozódó tapasztalatok mindenképpen 

igényelni fogják a rendelet hatályosulásának folyamatos felülvizsgálatát. A rendelet szabályai 

között sok esetben új magatartásformákat kell tudomásul vennie a belvárosban 

közlekedőknek, hiszen korábbi közlekedési kapcsolatok szűnnek meg, újak alakulnak ki, a 

rendelet a korábbiaktól eltérő közlekedési eszközöket preferál. 

 

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: 

12/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a belváros 

közlekedéséről 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 

 

 

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

önkormányzati rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás 

rendjéről  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

            Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

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

a Közterület- Felügyelet vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

és  Tapolcafői Városrész Önkormányzatának testülete a rendelet-tervezetet egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

Elmondja, a rendelet-tervezetet szintén a belvárossal összefüggésben újraszabályozott 

viszonyok miatt kellett módosítani. A belváros közlekedéséről szóló rendelet-tervezet kapcsán 

elmondottak a hatályosulás folyamatos figyelemmel követéséről, illetve a felmerülő igények 

értékeléséről a közterület használatról szóló rendelet-tervezetre is vonatkoznak. 

 

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

 

Elmondja, a közterület-használat során új kategóriákat határoztak meg, hiszen először kell 

számolni azzal a lehetőséggel, hogy a Fő teret a megújult formájában kívánják igénybe venni 

vállalkozások, illetve szervezetek. A közterület használatáról szóló rendelet megteremti ennek 

lehetőségét, illetve az ilyen típusú használathoz különböző díjtételeket rendel, amelyek akár 

napi díjszabást is lehetővé tesznek, illetve a napi díjtételeken túl természetesen egész hónapra, 

vagy szezonra is vonatkozhatnak. Hozzáteszi, olyan új igényekkel is számolnak a Fő téren, 

mint például vendéglátóipari-előkertek, konflis, kisvonat általi igénybevétel. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

13/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterület 

használatról és a reklámozás rendjéről szóló, fenti számú 

önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
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7. Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

Előadó: Szappan Csaba r. alezredes, kapitányságvezető 

 

A napirend tárgyalásán a jelen van dr. Töreki Sándor megyei rendőrfőkapitány és Szappan 

Csaba városi rendőrkapitány. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A beszámolót a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület 6 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. A Borsosgyőri és  Tapolcafői 

Városrész Önkormányzatának testülete az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Szappan Csaba városi rendőrkapitány 

Elmondja, hogy az írásos beszámoló nagyjából minden olyan lényeges adatot tartalmaz, ami a 

tavalyi esztendőben, Pápa városa vonatkozásában, a közbiztonság területén számottevő volt. 

Ennek ellenére, azért élt a szóbeli kiegészítés lehetőségével, mert véleménye szerint a 

szóbeliség ráirányíthatja a figyelmet néhány olyan lényeges pontra, amely talán az írásbeli 

beszámolót olvasva más hatással bír. Elmondja, a legnagyobb eredménynek azt tartja, hogy az 

évek óta jó színvonalú közbiztonságot sikerült a város területén megőrizni, annak ellenére, 

hogy néha jelentkeztek problémák, részben a városlakók, részben pedig más személyek 

részéről. Hozzáteszi, ezeket megfelelően sikerült kezelni, számszakilag jellemezve, fontos 

értékmérő a nyomozás-eredményességi mutató, melyben az előző évihez képest, 2%-os 

javulás tapasztalható, ezáltal pontosan, 64,81%-os nyomozáseredményességi-mutatót tudhat 

magáénak a Pápai Rendőrkapitányság. Megemlíti, hogy rendkívül összetett, a szakma minden 

területére kiterjedő versengés folyik a megyén belül, a hét rendőrkapitányság között. Ebben a 

versenyben, a Pápai Rendőrkapitányság nyerte az Év Rendőrkapitánysága Vándordíjat, 

amelyet tiszteletreméltó elismerésnek tart. Az említett díjat dr. Töreki Sándor Veszprém 

Megyei rendőrfőkapitány, valamint az általa vezetett Rendőr-főkapitányság szakmai területei, 

együttesen ítélték oda. Elmondja, a beszámolóból kitűnik, hogy viszonylag nagyobb 

léptékben, csaknem 500-al emelkedett a Pápai Járás területén a bűncselekmények száma. 

Hozzáteszi, ez az emelkedés szinte kizárólag a város vonatkozásában jelentkezett, ahol 

konkrétan 1617 bűncselekményt regisztráltak a tavalyi évben. A jelentés tartalmazza azt is, 

hogy egy gazdálkodónál megvalósult a magánokirat-hamisítás bűncselekménye, azonban, 

véleménye szerint az effajta bűncselekményi növekedés, nem mutat túlzott emelkedést. Az 

mindenképpen figyelmeztető, hogy a városban élők helyzete, összességében vizsgálva 

romlott, és a megélhetésre további esélyt nem látva, vagyon elleni, valamint más típusú 

bűncselekményeket követnek el, valamint olyan életmódot folytatnak, mely önmagában 

különféle jogsértéseket generál, konkrétan az italozással összefüggő garázdaságra és testi 

sértésre gondol. Elmondja, hogy a nyár közepén többször érkezett feléjük jelzés a város 

lakossága köréből atekintetben, hogy bizonyos városrészekben, mintha romlott volna a 

közbiztonság. Hozzáteszi, megvizsgálták a problémát, és elmondható, hogy nem történtek az 

adott körzetekben súlyosabb jogsértések, valamint a számuk sem volt nagyobb, mint az előző 

egy évtizedben. Kétségtelen, hogy közösen lakott udvarokban előfordultak szomszédviták, a 

közterületeken pedig különféle, általában a többség által kevésbé tolerált magatartások, 

megjegyzi, ilyen cselekmények mindig is megfigyelhetők voltak a városban, de úgy érzi, a 

tavalyi év során elfogyott a lakosság türelme, vagy ezt bizonyos hangok gerjesztették, 

elsősorban az interneten keresztül. Amikor ez tudomásukra jutott, a rendőrkapitányság 

munkatársai célzottan felkeresték az említett helyeken élőket, ezen kívül, több, mindenki által 

elérhető helyeken - így Pápa Város Önkormányzatának épületében is - kérdőívek kerültek 

közzétételre, amelyeken a lakosság visszajelezhette, hogy milyen változtatásokat javasol a 

közbiztonság tekintetében. Hozzáteszi, azok napjainkban is folyamatosan értékelés alatt 
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állnak, ennek megfelelően kerülnek megszervezésre a szolgálatok. Elmondja, ezáltal sikerült 

elkerülniük azt, hogy Pápa városában ebből adódóan komolyabb problémák merüljenek fel. 

Megemlíti, hogy az elmúlt év második felében létrehozták a Koordinációs Bizottságot, amely 

véleménye szerint nem felesleges testület, mert valóban azon intézményeknek és vezetőiknek 

az együttműködéséről van szó, amelyek valamit tehetnek a közbiztonság érdekében. Az 

említett bizottság havonta ülésezik, konkrét operatív kérdéseket tárgyal, azokat a problémákat, 

amelyek adott időszakban a város közbiztonságára befolyással bírnak. Néhány gondolatban 

utalva a megkezdett esztendőre elmondja, a beszámoló végén szerepelnek a célok, valamint, 

hogy milyen feladatokon keresztül igyekeznek azokat megvalósítani. Egyszerűbben 

fogalmazva, a tradícionális közbiztonsági vívmányokat és teljesítményeket szeretnék 

fenntartani, de emellett, szemléletük középpontjában az illegális hulladék-elhelyezéssel és 

ennek oldalágával, az illegális tűzgyújtással kapcsolatos problémák megoldása is szerepel. 

Hozzáteszi, e területen már több éve egyeztetnek a városvezetéssel, és a rendőrségnek 

továbbra is megmásíthatatlan szándéka, valamiféle siker elérése, az adott lehetőségeken belül. 

Jelenti a Képviselőtestület felé, hogy az év első négy hónapjában, 24 illegális tűzgyújtásból 7 

esetben sikerült tetten érni, valamint felelősségre vonni az elkövetőket, 5 esetben 

levegőtisztasági bírság kiszabására tettek feljelentést, egy esetben büntetőeljárásban került sor 

feljelentés megtételére, egy esetben pedig helyszíni bírság kiszabására került sor. Hozzáteszi, 

az illegális hulladéklerakás nem számszerűsíthető ilyen szinten, mint arról több embernek is 

tudomása van, a város több pontján, jelentős mennyiségű szemét található, és amennyiben az 

említett területeken valaki újabb hulladékot helyez el, arról vagy sikerül tudomást szerezni, 

vagy nem. Megemlíti, hogy mindezek ellenére mégis, 11 esetben került sor tetten érésre, 4 

esetben, feljelentés megtételére, 2 esetben helyszíni bírság kiszabására, 3 esetben pedig 

igazoltatás történt, mivel sajnos nem volt megállapítható a tényleges szemétszállítás, valamint 

még egy személy előállítására került sor, egy esetben pedig gyermekkorú szemetelő volt az 

elkövető, amely esetében a környezet helyreállíttatása megtörtént. Megköszöni Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének, hogy a tavalyi évben támogatták munkájukat, 

valamint azt is, hogy Pápa Város Önkormányzatának idei évi költségvetésében szintén 

szerepel ugyanazon összeg, mint az előző évben, melyből a Pápai Rendőrkapitányság 

épületének komfortosítására kerülhet sor, azaz a meglévő komfortfokozaton, olyan szinten 

kívánnak emelni, hogy a leromlott öltözők állapotjavítására, valamint egyes nyomozói 

irodákban dolgozó munkatársaknak modernebb munkakörülmények megteremtésére 

kerülhessen sor.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni Szappan Csaba kapitányságvezetőnek a kiegészítést, majd megkérdezi 

képviselőtársait kívánnak-e az elhangzottakhoz kérdést feltenni. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Elmondja, a Bűnmegelőzési Tanács ülésén is szóba került, valamint az írásos beszámoló is 

tartalmazza, hogy bizonyos területeken kevésbé toleráns a lakosság az eltérő, multikulturális 

környezetben élő személyek negatív megnyilvánulásaival kapcsolatban, erre vonatkozóan 

megkérdezi, hogy a kapitányságvezető véleménye szerint hol van az a határ, ameddig 

tolerálni kell az említett megnyilvánulásokat és azok milyen típusúak. Valamint szintén 

kérdésként teszi fel, hogy Pápán, a problémás közterületeken mely időpontra várható 

technikai fejlesztés, konkrétan, köztéri kamerarendszer telepítésére gondol, amely véleménye 

szerint a negatív megnyilvánulások elkövetői számára visszatartó és elrettentő lehet. A célok 

tekintetében, a közterületek biztonságának javulására vonatkozóan megkérdezi, milyen 

módon szeretné azt a rendőrség elérni.  
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Pingiczer Sándor képviselő 

A beszámolóról elmondja, hogy egy precízen összeállított dokumentumról van szó, akárcsak a 

korábbi években. Amit a beszámoló a számok nyelvére lefordítva tartalmaz, nem vitatja, hogy 

azok meggyőző szakmai teljesítményt, valamint összességében pozitív tendenciát mutatnak. 

Elmondja, szembetűnő, hogy a Pápai Rendőrkapitányság épülete kívülről elég rossz állapotú, 

de a beszámolóból kiderül, hogy az épület belsejéről sem mondható el, hogy az megfelelne a 

21. századi színvonalnak, ezzel kapcsolatosan megkérdezi, milyen jellegű terveik vannak a 

jövőt illetően, valamint azok megvalósítása mely időpontra várható. Hozzáteszi, a rendőri 

munka ellátását pozitív módon befolyásolja, hogy a kapitányság személygépkocsi állománya 

bővült. A személyi állománnyal kapcsolatban elmondja, pozitívnak tekinthető, hogy a 

fluktuáció e téren csökkenést mutat, a szakmai teljesítmények mögött pedig nyilván rendőri 

vezetők és beosztottak együttes munkája áll, hozzáteszi, nem közömbös a munkavállalók 

közérzete sem. Megkérdezi, milyen kapcsolatot ápolnak a rendvédelmi dolgozók 

szakszervezetével, valamint hogyan alakul az állomány bérezése és a túlmunka, illetve az arra 

irányuló vezérlés. Hozzáteszi, a rendőri életpálya-modell alakulása pár évvel ezelőtt nagy 

viharokat kavart, melyről az utóbbi időben nem lehet hallani. Szintén kérdésként teszi fel, ez 

jelentheti-e azt, hogy e téren lenyugodtak azon kedélyek, melyek még egy évvel ezelőtt 

élénken foglalkoztatták a magyar közvéleményt.  

 

Szappan Csaba városi rendőrkapitány 

Válaszolva Erőss Bulcsú képviselő kérdéseire elmondja, hogy az Országos Rendőr- 

Főkapitányság által használt szófordulattal élve, valóban szerepel a beszámolóban a 

multikulturális környezetben élők helyzete kifejezés, hozzáteszi, mindenki tudja, hogy 

ilyenkor általában a cigányságra kell gondolni, de nem biztos, hogy helyénvaló csak rájuk 

korlátozni az említetteket. Mivel vannak olyan családok, akikre szintén ráillik az előbbi jelző, 

mert a lakókörnyezetük, illetve az általuk folytatott életmód is eltérő a többségi 

társadalométól. Ezen személyek általában különféle magatartásbeli társadalmi normákat, 

elvárásokat sértenek meg, mint például az utcán való köpködés, vagy ott szotyola és egyéb 

magvak kulturálatlan elfogyasztása, jóllehet annak bizonyos változata már szemetelésként 

fogható fel, és szabálysértésként szankcionálható. Problémaként merül fel az utcai 

hangoskodásuk, kiabálásuk is, amit nappal véleménye szerint el kell fogadni, mivel ők ilyen 

módon próbálnak kommunikálni egymással, de az éjszakai órákban már más a helyzet, mivel 

akkor akár csendháborításnak is tekinthető. Megemlíti, szintén szankcionálható azon eset, 

amikor az említett személyek fiatal, valamint idős embereket szóban zaklatnak, amely kisebb 

súlyú szabálysértéseket is megvalósíthat, gondol itt arra, hogy a kiszemelt járókelőket 

megtámadják, bántalmazzák, értékeiket elveszik, adott esetben erőszakkal is, a legsúlyosabb 

eset e tekintetben a rablás. Nyilvánvaló, hogy e jogsértések azonnali intézkedést kívánnak, 

ezért ilyen bejelentés esetén különös figyelemmel járnak el. A kamerarendszert tekintve 

elmondja, hogy bő egy évvel ezelőtt előterjesztést tett Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületénél erre vonatkozólag, azt módosítva megtörtént azon helyek kialakítása, 

ahol a jövőben technikai eszközök kerülnek telepítésre. Az említett tevékenységre az 

ombudsmantól engedélyt kértek, amit meg is kaptak, azonban az említettek kivitelezése a Fő 

tér rekonstrukciójával együtt fog megtörténni, várhatóan június hónapban. Hozzáteszi, 

ombudsmani ajánlások sora nyilatkozik arról, hogy ezt a fajta módszert demokratikus 

országok ne alkalmazzák feltétlenül, mert közterületen személyeket megfigyelni mindenek 

felett, még a rendőrségnek sincs joga. Nyilván van visszatartó ereje, véleménye szerint a 

belváros közbiztonságának összetevője lehet, de azt figyelmeztető táblákkal megfelelően 

jelezni kell. Az adatvédelmi szempontokat be kell tartani, konkrétan, azon helyiségbe, ahol a 

kamerák figyelése történik, csak engedéllyel lehet bemenni, a felvételi anyagot pedig csak 

rendőrségi célra lehet felhasználni meghatározott ideig, aminek letelte után, azt meg kell 

semmisíteni. Hozzáteszi, a bővítés a rendőrség feladata is, de alapvetően a Képviselőtestület 
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fogja eldönteni, hogy a város mely részén kíván ilyen jellegű védelmi rendszert kialakítani, 

valamint a meglévő rendszert fejleszteni. E tekintetben javasolja Erőss Bulcsú képviselőnek, 

ha kiegészítenivalója merül fel a területet illetően, azt a Képviselőtestületnek javasolja. 

Elmondja, a rendőrség még néhány helyet megjelölt, ahova jelenleg nem kerül telepítésre az 

említett rendszer, mivel ahhoz a rendelkezésre álló anyagi források nem elegendőek. 

Elmondja, azzal tisztában kell lenni, hogy a bekamerázott területekről a közterületi 

jogsértések máshova fognak áttelepülni, tehát valószínűsíthető, hogy nem fog megszűnni a 

korábban említett utcai magatartássorozat. Véleménye szerint a megújuló Fő teret illetően 

hasznos lesz a kamerarendszer elhelyezése, hozzáteszi, e tekintetben a rendőrséget is 

felelősség terheli, és a jövőben is megpróbálják minden erejükkel védeni és fenntartani a tér 

átadáskori állapotát. A célokkal kapcsolatban elmondja, több mint fél éve bevezetésre került a 

péntekről szombatra virradó, valamint szombat éjszakára vonatkozó, úgynevezett 

szórakozóhelyi ellenőrző őrjárat, amely alatt mozgó őrséget kell érteni. Olyan rendőröket, 

akik célzottan a belvárosi, frekventált szórakozóhelyek zárási idejéhez igazítva végzik 

szolgálatukat, és az onnan eltávozó vendégeket - zömmel fiatalokat - szemmel tartják és 

amennyiben közterületen történő jogsértést tapasztalnak, velük szemben intézkedést 

foganatosítanak, hozzáteszi, a feladat végrehajtásának korlátot szab a kapitányság létszáma, 

de az említett szolgálati forma erősítése továbbra is fontos cél. Emellett jelentősen szeretnék 

növelni a belváros területén végzett gyalogos szolgálatok óraszámát, ami hamarosan 

tapasztalható lesz a városban. Szintén fontos tavasz végén, nyár elején, valamint még kora 

ősszel is, a kerékpáros szolgálat jelenléte, ami az említett területek biztonságosabbá tételét 

szolgálja. Elmondja, már más fórumokon jelezte, hogy Pápa városában a körzeti megbízottak 

száma, 1 fővel emelkedett. A legproblémásabb területeken – mint a Rigó lakótelepen, 

valamint vonzáskörzetében- új körzeti rendőr teljesít szolgálatot, immáron 4 hónapja, akit úgy 

tűnik, az ott élők elfogadnak és rendkívül jó a visszajelzés a környező utcákban élő polgárok 

részéről a problémamegoldások tekintetében is. Hozzáteszi, TÁMOP-pályázat keretében 

folyik egy projekt, amely konfliktuskezeléssel is foglalkozik, illetve közvetíteni próbál a 

cigányság és problémásabb családok, valamint az úgymond békés pápai polgárok között, 

elsősorban az előítéletek csökkentése érdekében. Elmondja, a város másik körzetében is új 

rendőr teljesít szolgálatot, konkrétan Borsosgyőrött, akit a közrendvédelmi osztályvezető, a 

településrészi testületi ülésen már bemutatott. Pingiczer Sándor képviselő kérdésére 

válaszolva elmondja, hogy a tárgyi feltételek jónak tekinthetők. A kapitányság épületének 

homlokzata azonban nem megfelelő állapotú, hozzáteszi, ígéret áll fenn arra, hogy az év 

második felétől megkezdődik az épület homlokzatának felújítása, mivel a gazdasági szerv e 

célból pályázatot nyújtott be, melyen sikerrel vett részt, erről a gazdasági igazgatótól kapott 

tájékoztatást. Elmondja, a külső esztétikumon, valamint a hőszigeteltségen, a homlokzati 

nyílászárócsere és a vakolat felújítása jelentős mértékben fog javítani. Az öltözőkkel 

kapcsolatban a korábbiakhoz hasonlóan tolmácsolja köszönetét Pápa Város 

Önkormányzatának, mivel az általa nyújtott támogatás révén már sor kerülhetett felújításra, 

hozzáteszi, a teljes felújítás – az öltöző területén elhelyezett zuhanyzók kialakításával - több 

milliós összegű beruházást igényel, amely tekintetében továbbra is számít a segítségre. A 

személyi állomány létszámát tekintve elmondja, az nagyjából rendben van, a szakszervezetek 

jelentősége az elmúlt két évben jogszabályi változások folytán csökkent, de minden 

munkavállalójuk szabadon dönthet a felől, hogy kíván-e tagsági jogviszonyt létesíteni. 

Elmondja, kollegái panaszait bármely napszakban személyesen is megpróbálja orvosolni, 

tehát az állomány és az elöljáró kapcsolata jónak tekinthető. Hozzáteszi, szintén 

törvényalkotással egybekötött változás az új életpálya-modell, amely ugyan még nem lépett 

hatályba. Az állomány tagjait elsősorban a megélhetés kérdése foglalkoztatja, mivel a kezdő 

rendőrök fizetése alacsony összegű. Elmondja, az állomány létszámában sok fiatal szolgál, 

legalább 30 olyan kollégája van, akinek szolgálati viszonya két éven belüli, valamint 11 főt 

említ, akik a nyár folyamán fogják megszerezni végzettségüket. E tekintetben az átlagéletkor 



 

 

11 

22-23 év, összességében pedig, a járőri állomány életkora, 25-26 év. Elmondható tehát, hogy 

kollegáit leginkább a szakmai előmenetel, a lehetőségek, valamint megélhetési, párválasztási 

és lakhatási kérdések foglalkoztatják, megemlíti, sokan a környező falvakban, szülőknél 

élnek. Elmondja, alapvetően egy kezelhető, jó csapatszellemmel rendelkező állományról van 

szó. Azonban a pápai polgárok meglepődve tapasztalják az állomány fiatal életkorát, akiknek 

viszont, szükség szerint a közhatalom birtokában kényszerintézkedéseket is kell 

foganatosítaniuk, amelyek formája az Országos Rendőr- Főkapitányság által megszabott. 

Hozzáteszi, amikor kollegái törvényes intézkedést hajtanak végre, sok polgár felháborodik a 

fiatal életkoruk miatt.  

 

A testület ülésére 9 óra 38 perckor megérkezett Unger Tamás alpolgármester, jelen van 14 fő 

képviselő. 

 

Dr. Töreki Sándor Veszprém megyei rendőrfőkapitány 

Elmondja, örömmel tölti el, hogy e helyiségben tartózkodhat, mivel hivatalos minőségben 

még nem vett részt testületi ülésen a felújított Polgármesteri Hivatal épületében, hozzáteszi, a 

teremnek megvan a maga hangulata, amely véleménye szerint illik Pápa városához, és 

gratulálni szeretne mind a szervezőknek, mind pedig a munkálatok kivitelezőinek, az 

esztétikus kialakításért. Elmondja, az irodája falán található egy 1931-32-es évjáratú képeslap 

az akkori Pápai Rendőrpalotától, amely mára sokat változott, azonban a környezete nem. Az 

elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, az elmúlt évben is tettek kísérletet pályázati rendszer 

keretei között a Pápai Rendőrkapitányság épületének felújítására, azonban ennél is rosszabb 

állapotú volt a balatonalmádi kapitányság, ahol közel 100 kollegája dolgozik, arányaiban 

körülbelül akkora épületben, mint a pápai. Véleménye szerint az említett eset méltatlan volt, 

ezért a balatonalmádi kapitányság felújítására került sor, mivel a megyei közgyűlés is 

támogatta, de a soron következő, mindenképpen a Pápai Rendőrkapitányság épülete lesz, a 

tervek szerint két lépcsőben, először, a Széchenyi utcai épület homlokzatának rendbetételére, 

azután pedig a Zimmermann utcai épület felújítására kerül sor a jövőben. Elmondja, Erőss 

Bulcsú képviselő nagy valószínűséggel nem fogja elfogadni a beszámolót, hiszen 

maximalista, mivel az elmúlt évben is kifejtette, hogy az értékelési rendszerét tekintve 60%-

os arány nála bukást jelent, mivel, most is ezt a szintet produkálta a rendőrség, ez alapján 

véleménye szerint az ő olvasatában a beszámoló értékelése 1-es osztályzatúnak fog minősülni. 

A közbiztonság érdekében megemlíti, szívesen állnak rendelkezésre bármely terület 

bejárásánál, mint, ahogyan azt Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezetővel együttesen is 

megtették a Rigó lakótelepen járva. Megtekintésre került annak az épületnek az állapota, 

amely körzeti megbízotti iroda funkcióját töltené be, e tekintetben kéri Dr. Áldozó Tamás 

polgármester, illetve a Képviselőtestület segítségét a projektet tekintve, hozzáteszi az ott 

lakók részéről nagyszámú az érdeklődés, hogy mikor kerül kialakításra az említett iroda, 

véleménye szerint, az jelentős előrelépés volna. A nyugdíjas állomány tekintetében elmondja, 

ők járadékossá váltak, lehetőségük van arra, hogy visszakerüljenek a testületbe, hozzáteszi, 

komoly szakmai tudással rendelkező állományról van szó. A létszámmal kapcsolatban 

megemlíti, hogy az év elején valamennyi rendőrkapitányság és megyei főkapitányság 

tipizálására került sor, ami azt mutatja, hogy az országban minden egyes kapitányság és 

főkapitányság egységes struktúrával rendelkezik. Ennek keretében kifejezetten a közterületi 

szolgálatra létszámbővítést is kapott a Pápai Rendőrkapitányság, és ahogy azt a 

kapitányságvezető is említette, a tevékenységet alapvetően ebbe az irányba kellene elvinni, 

hiszen vannak közterületi problémák, melyekről azt gondolja, hogy a rendőri jelenléttel 

megoldhatók, valamint orvosolhatók lesznek. Elmondja, az állomány életkora valóban fiatal. 

A TÁMOP-os pályázat - melyben Pápa Város Önkormányzata is szerepet vállalt -, keretében 

valamennyi körzeti megbízott Bakonybélben egyfajta képzésen vett részt, ahol 

kommunikációs képességeket, valamint szakmai ismereteket bővítő jellegű oktatásban 
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részesültek, véleménye szerint hasznos volt. Ezen a példán okulva, május vége környékén egy 

három napos csopaki képzést szerveztek, kifejezetten a közterületi állomány részére, ahol 

alapvetően a kommunikációs tevékenység és a konfliktuskezelés volt az oktatás célja, amely 

szintén előremutató kezdeményezésként említhető meg. Hozzáteszi, a kerékpáros szolgálatot 

tekintve látna lehetőséget a bővítésre, a megye több kapitánysága is elindult ebben az 

irányban, mely összességében pozitív fogadtatással bír.  

 

A testület üléséről Grőber Attila képviselő 9 óra 52 perckor eltávozott, jelen van 13 fő 

képviselő. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Gratulál az Év Rendőrkapitánysága Vándordíjának elnyeréséhez, hozzáteszi, ennek 

jogosságát alátámassza képviselői körzete részéről az, hogy 2012. november 19-én tartott 

képviselői fogadóóráján, a Gém utca lakói, akik korábban joggal fogalmaztak meg kritikai 

észrevételeket, a Rigó lakótelep, illetve a Gém utca és környéke közbiztonságával 

kapcsolatban, számára kellemes meglepetésként, pozitívan jellemezték a rendőri jelenlétet az 

említett közterülteken. Hozzáteszi, elismerően nyilatkoztak róla, és elmondták, hogy az 

tapasztalatuk szerint a korábbi évekhez képest sokat javult, ezért köszönik a rendőrség 

munkáját. Azonban megemlíti azt is, hogy a 2013. március elején tartott fogadóóráján 

megjelent több Gém utcai lakos is, akik arról tájékoztatták, hogy bár valóban tapasztalható 

volt javulás, ám január, február hónapban viszont azt vették észre, hogy a rendőri jelenlét 

jelentős mértékben visszaesett. Hozzáteszi, a testületi ülés előtt telefonon érdeklődött a 

lakosoknál, hogy azóta milyen változás történt, válaszként azt kapta, hogy átlagosan 3-4 

jelenléti alkalom volt megfigyelhető . Mindezek kapcsán megkérdezi, hogy miként történik a 

rendőri jelenlét összehangolása a polgárőrséggel, illetve a közterület-felügyelettel, és van-e 

olyan koordináció – megértve azt, hogy a rendőrség kapacitása is véges - , hogy az említett 

szervek közül folyamatosan jelen legyen valamely személy. Megjegyzi, a lakosság nevében is 

megköszöni az említett területen szolgáló, új körzeti megbízott jelenlétét. Ezzel kapcsolatban 

kérdésként teszi fel, hogy ő milyen formában tartja a kapcsolatot a lakossággal, mivel 2011-

ben jó kezdeményezésként indult el, az időskorúak megszólítása, felkeresése melybe iskolák 

is bekapcsolódtak. Megkérdezi az említett projekt folytatódik-e, különösen a Gém utca 

térségében élő idős emberekre gondol. Valamint a kapitányságvezető által említett lakossági 

közvélemény-kutatással kapcsolatban megkérdezi, hogy annak milyen eredményei voltak, 

konkrétan mit tart a lakosság a legproblémásabb szakterületeknek, ahol intézkedésre volna 

szükség.  

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, elsősorban pápai kezdeményezésre készült el, az a bűnmegelőzésről szóló könyv, 

amely nem kézikönyv, hanem egy izgalmas olvasmánynak tekinthető, véleménye szerint, 

tartalma miatt is hasznos, különösen háziasszonyok számára jól hasznosítható, mivel 

recepteket is tartalmaz. Hozzáteszi, az említett könyv a Pápai Rendőrkapitánysághoz 

nagymértékben kapcsolódik, de befejezője, valamint kiadója végül, a Veszprémi Megyei 

Rendőr-főkapitányság volt. Elmondja, a Vásár utcában az utóbbi jó erős fél évben, gyakran 

előfordul, hogy hetente-kéthetente, egy alkalommal nagyobb számú –konkrétan 6-8 személy- 

rendőrt lehet látni igazoltatás céljából, megkérdezi, nem lenne-e praktikusabb kevesebb 

létszámú személlyel végezni az említett feladatot, és ez által a város más pontjain is sor 

kerülhetne ilyen koncentrált igazoltatásra. Elmondja, a kapitányságvezetővel együtt voltak 

jelen egy képviselői fogadóórán, ahol beszélgetésre került sor a Szabó Dezső utcai tábla 

hatályáról, hozzáteszi, a kapitányságvezető megerősítette őt abba, hogy az említett tábla tiltja 

a 3,5 tonnánál magasabb súlyú gépjárművek behajtását e területre, valamint ígéretet kaptak 

arra, hogy e tekintetben ott, a lehetőségek függvényében ellenőrzésekre kerüljön sor. 
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Megkérdezi, történt-e már olyan tetten érés, amely esetben jogosultság nélkül behajtás történt 

az említett területre. Hozzáteszi, ma reggel fél hét körüli időpontban a zörgésből ítélve egy 

üres konténert szállító ki, vagy befele közlekedő jármű hangzavart keltett. A 

multikulturalitással kapcsolatban megemlíti, hogy a Mező utca egyes háztömbjében lakó 

személyek, tudnának mesélni az ott történtekről, nem egészen biztos abban, hogy teljesen 

pozitív értelemben.  

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Elmondja, hogy a beszámoló a 2012. évről szól, amely a vagyon elleni bűncselekmények, 

ezen belül a betöréses lopások tekintetében is kedvezőbb számot mutat az előző évinél, de a 

közelmúltban, a városban több olyan betöréses lopás elkövetett cselekmény híre járta be a 

közvéleményt, amely némi félelmet, aggodalmat váltott ki a lakosságban, gondolva itt arra, 

hogy fényes nappal is, illetőleg otthon tartózkodó családokhoz is bejutottak elkövetők. 

Tudomása szerint ez kedvező piaci részesedést eredményez néhány vagyonvédelmi cég 

esetében, különösen azoknál, melyek személyvédelmet, valamint kivonulási lehetőséget is 

tudnak biztosítani. Ezen túlmenően mivel az említett szolgáltatás nem minden állampolgár 

részére érhető el anyagi korlátok miatt, megkérdezi milyen javaslatot, illetve intézkedéseket 

lehet tenni e bűncselekmények további elszaporodása ellen, konkrétan arra értve, hogy ilyen 

esetben fennáll-e a lehetőség a polgárőrséggel együttesen közreműködni, illetőleg a lakosság 

felé, megfelelő figyelemfelhívást intézni. Elmondja, a Fő tér a nyár elején, közepén átadásra 

kerül és reményeik szerint élettel telik meg, vendéglátó ipari egységek népesítik be 

vendégeikkel együtt, ebben a vonatkozásban megkérdezi, hogy ott megoldható-e állandó 

rendőri jelenlét biztosítása, valamint a szolgálat-vezénylés tekintetében bevezetésre kerül- e 

valamely változás a jelenlegi gyakorlathoz képest. 

 

Dr. Töreki Sándor Veszprém megyei rendőrfőkapitány 

Elmondja, nem szeretnék azt, hogy bárki azon váddal illesse őket, hogy munkájuk 

tekintetében önelégültek és a 2012. évi beszámoló csak pozitívumokat tartalmaz. Az első 

negyedévben a kapitányságvezetővel áttekintésre került az a fajta közterületi szolgálat, 

amelyre reflektált, a már szóba került helyekre. Hozzáteszi, a Rigó lakótelep, valamint a Mező 

utca tekintetében ténylegesen történt visszaesés a rendőri jelenlétet illetően, de azt korrigálva 

határozott lépéseket tettek, véleménye szerint jobban oda kell figyelni az említett területekre 

és hatékonyabb rendőri jelenlét biztosítására is szükség van. A Vásár utcai ellenőrzésekkel 

kapcsolatban elmondja, annak részben szakmai oka van, de semmiképpen nem indokolt a 8-

10, vagy efölötti rendőri létszám az említett területen. Ez ügyben történt már intézkedés, 

hozzáteszi, amennyiben ilyet tapasztalnak a képviselők, kéri, hogy jelezzék a 

kapitányságvezetőnél. Dr. Hermann István képviselő által megemlített könyvről elmondja, 

annak előzménye, hogy néhány évvel ezelőtt elindult egy projekt, melynek bűnmegelőzési 

tanácsok és helyi turisztikai információk átadása lett volna a célja. Ezzel kapcsolatban, két év 

után elkészült az említett kiadvány, melyben a Balaton, a Bakony és főleg Pápai Hírlapokból 

összegyűjtött régi bűnesetek, történetek kerültek rögzítésre, ezzel párhuzamosan 

bűnmegelőzési tanácsokkal is ellátták, valamint helyi, közel 20 darab recept is helyet kapott 

benne. Ajánlja a receptkönyvet mindenkinek, amely véleménye szerint igényes, színvonalas 

kiadvány, a kivitelezése profinak mondható, jó minőségű képanyagokat tartalmaz, amelyek 

visszaadják szakácskönyv tartalmát, valamint az ételek hangulatát, ráadásul a receptek külön 

színek alatt kerültek rögzítésre benne. Hozzáteszi, a könyv elkészítése során dr. Hermann 

István is közreműködött, mivel a Jókai Mór Városi Könyvtár biztosította a nyomdai 

tevékenységet. 
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Szappan Csaba városi rendőrkapitány 

Megköszöni Venczel Csaba képviselő elismerő szavait, melyek részben még a tavalyi év 

munkájára vonatkoznak, az idei évre vonatkozóan mentségükre szólva megemlíti, hogy ebben 

az időszakban történtek azon vagyon elleni jogsértések, és részben a közterületeket is érintő 

tujagyújtogatások, amely vonatkozásában speciális szolgálatot kellett szervezniük. 

Hozzáteszi, a betörési körzetek a város más pontjait jelentették, mint a tujákat felgyújtó 

ismeretlenek garázdálkodásai, így a rendőrségnek két csoporttal is jelen kellett lennie 

éjszakánként, nyilván ez a hagyományos rendőri szolgálatokat kedvezőtlenül befolyásolta, 

hozzáteszi, a lakosság által elvárt erővel ma is igyekeznek az említett terülteken megjelenni. 

A szolgálatok összehangolásáról elmondja, arra vonatkozólag, országos, valamint megyei 

főkapitányi utasítás is rendelkezésre áll, de ettől függetlenül, elmondható, hogy évek óta jó 

kapcsolatot ápolnak, mind a közterület-felügyelet, mind pedig a polgárőrség munkatársaival. 

Elmondja, havonta sor kerül a polgárőrség vezetőjével történő találkozásra, ahol a körzeti 

megbízottak is jelen vannak, és az összes felmerülő problémát megvitatják, előre 

megszervezik a szolgálatokat. Megemlíti, léteznek közös, valamint a rendőrségtől független 

szolgálatok is, nyilván egyeztetésre kerül, hogy a város mely részén legyen jelen a rendőrség, 

illetve mely részén a polgárőrség, valamint a közterület-felügyelet. Elmondható ez a 

belvárosra, valamint a város periférikus részeire is, a már említett szemetelés, valamint 

tűzesetek kapcsán. Kihangsúlyozza, hogy rendkívül sok erőt leköt a belvárosi forgalmi rend 

fenntartása, mind a rendőrség részéről mind pedig a közterület-felügyeleti szolgálat részéről 

is. Hozzáteszi, örömmel tölti el az új, a belváros közlekedését szabályozó önkormányzati 

rendelet. Elmondja, a polgárok körében nagyon nehéz kivívni egy új közlekedési tábla 

hatályának betartását, az ilyen eset rengeteg vitát, valamint bírságot produkál. Hozzáteszi, e 

tekintetben a lakosság toleránsabb hozzáállását várná el, mivel például nagyon nehéz volt 

annak megértetése és betartatása, hogy Pápán, a Fő utca területére nem lehet 

személygépkocsival behajtani. Elmondja, a lakosság felkeresése, valamint velük személyes 

kapcsolat kiépítése az új körzeti megbízottnak is feladata, amely belső norma által 

szabályozott, és megtörténtét megkövetelik, valamint ellenőrzik is. Amennyiben problémát 

tapasztalnak, arra az esetre létezik úgynevezett bűnmegelőzési járőr, aki ilyen tekintetben 

speciálisan kiképzett hölgy, ő a rendőrség részéről további személyes gondoskodást tud 

nyújtani. Ha a problémás ügyfél jogos panaszával, nem a rendőrséget, hanem Pápa Város 

Önkormányzatát, vagy annak valamely képviselőjét keresi fel, megegyeztek Dr. Áldozó 

Tamás polgármesterrel, hogy ilyen esetben jelez feléjük, amely után a bűnmegelőzési 

főelőadó, Császárné Elek Veronika keresi fel személyesen az érintett személyt, tehát 

mindenképpen sor kerül a probléma kezelésére. Amennyiben a bejelentés nem tartozik 

rendőrségi hatáskörbe, abban az esetben megtörténik az ügyben hatáskörrel rendelkező szerv 

vezetőjével való kapcsolatfelvétel. Elmondja, a közvélemény-kutatás, a lakossági igények 

felmérése, mint jelezte folyamatos, melynek van egyfajta helyi lecsengése, amely a 

szolgálatok és az akciók szervezésében, valamint azok során történő helytállásban csatolódik 

vissza. Hozzáteszi, amennyiben a lakosság segítségre szorul, igyekeznek e tekintetben 

bármely napszakban helytállni. A felmérés másik része, a Belügyminisztérium által 

kezdeményezett felmérés, amennyiben e tekintetben rossz minőségű visszajelzés érkezik, 

akkor külön intézkedési tervekkel kell a rendőri szervnek reagálnia. A helyi dolgokra 

vonatkoztatva elmondja, a lakossági visszajelzés akkor volt erőteljesebb és akkor lehetett 

megfogalmazni konkrétumokat, amikor a felmérés augusztus hónapban elsőként került 

közzétételre, az ősz folyamán már látszódott mely területeken van nagyobb lakossági igény a 

rendőri jelenlétre, melynek igyekeznek eleget tenni gyalogos, illetve olykor kerékpáros 

szolgálattal. Összességében tekintve elmondja, a városban nem történt kirívó kriminális 

helyzetről való visszajelzés, a Kis térről érkezett olyan bejelentés, amely inkább egy-két 

személyhez kötődött, akiknek őrizetbe vétele megtörtént, majd a bíróság hosszú hónapokra 

elrendelte letartóztatásukat. Hozzáteszi, az írott lakossági kérdőíveken is kapnak visszajelzést 
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rendszeresen Pápa városában történő kábellopásokról, valamint kábítószerrel visszaélésről is. 

Elmondja, örömmel töltötte el, hogy dr. Hermann István képviselő elvállalta a már említett, 

rendhagyó bűnmegelőzési kiadványnak az ünnepélyes bemutatását, amelyet utólag is 

sikeresnek értékel. Hozzáteszi, a bemutatón és azóta is folyamatos az érdeklődés a kiadvány 

iránt. A Vásár utcával kapcsolatos, időnként nagyobb számú rendőri erőkről elmondja, hogy a 

rendőrség általában saját erőből nem jelenik meg nagy létszámban, csak olyan esetben, 

amikor az Országos Közlekedésrendészeti Hatóság, vagy a megyei közlekedésrendészeti 

osztály különféle célzott, speciális közlekedésrendészeti akciót rendel el, melyek kivitelezését 

szabályok rögzítik. Ilyen, például, bizonyos közigazgatási eljárások hatálya alá tartozó 

jogsértések 100%-os arányban történő kiszűrése. Szintén ide sorolhatóak a nemzetközi, uniós 

akciók, melyek keretében adott útszakaszon a szabályoknak megfelelően valamennyi 

járművezetőt ellenőrizni kell, ilyen esetben muszáj a várható forgalom intenzitásának 

megfelelő számú rendőrt odavezényelni, de véleménye szerint is az a fontos, hogy kollegái a 

város több pontján, egyszerre teljesítsenek szolgálatot. Elmondja, a Szabó Dezső utcai helyzet 

megoldása nehezebb, mint gondolta, ott folyamatos ellenőrzések történnek, hozzáteszi, 

megígérték a Közszolg Kft. vezetőjének, hogy május hónapban még csak figyelmeztetnek, 

nem bírságolnak. Melyre az a válasz érkezett, hogy ők, csak abban az esetben használják az 

említett útszakaszt, ha a külső út olyan mértékben kátyússá válik, hogy ott járműveik 

biztonsággal nem tudnak közlekedni, hozzáteszi, júniustól a rendőrség bírságolni fogja a 3,5 

tonna feletti járművek területre behajtását. A Mező utca vonatkozásában elmondja, ő sem 

pozitív üzenetként szánta a multikulturális megfogalmazást, ami a rendőrség belső normáiból 

ered. Hozzáteszi, a pápai cigányság nem szereti, amikor rájuk vonatkoztatva általánosítás 

történik azzal kapcsolatban, hogy csak ők követnek el jogsértéseket, valamint 

bűncselekményeket, nem is szabad ilyen előítéleteket alkotni. Dr. Péntek Árpád képviselő 

kérdésére elmondja, hangsúlyosan a vagyon elleni bűncselekmény-sorozat megszakítására és 

megelőzésére, a bűnügyi terület munkatársaival és a rendészeti terület egyenruhás 

munkatársaival szolgálatok megszervezésére került sor, éjszaka, és az egyéb várható 

elkövetési időpontokban is, de voltak olyan városrészek, ahol nappal is jelen kellett lenniük, 

nyilván civil öltözékben. Az említett szolgálatokkal a sorozat megszakadt, de az elkövetők 

nem kerültek kézre, elfogásuk érdekében a főkapitányság, valamint más kapitányságok 

együttműködésével célzott intézkedések kerültek megszervezésre, ennek eredményeként, 

március hónapban 5 fős betörő banda leleplezésére került sor, akik Franciaországból tértek 

vissza, ott is követtek el bűncselekményeket. Birtokukból olyan tárgyakat sikerült lefoglalni, 

amelyekkel kétséget kizáróan bizonyítható, hogy az ismert pápai vállalkozót is ők károsították 

meg. Ezen kívül, egy teljes mértékben pápai kötődésű, kisebb betörőbanda leleplezésére is sor 

került, akik lakás, valamit garázsbetörésekre specializálódtak. Hozzáteszi, vannak még nyitott 

betöréses ügyek, melynek tettesei nem kerültek kézre, de felkutatásuk napjainkban is 

folyamatban van. Elmondja, rendszeresek a polgárőrséggel szervezett közös, vagyonvédelmi 

szolgálataik is, ami véleménye szerint elősegíti a város ingatlanjainak biztonságát. A Fő tér 

vonatkozásában elmondja, ott állandó, 24 órás rendőri jelenlétet ígérni felelőtlenség volna, 

meg fogják vizsgálni, hogy az új környezetben milyen jellegű mozgások, kifogásolható 

magatartások alakulnak ki, és annak megfelelően fognak gyalogos szolgálatot szervezni. 

Hozzáteszi, a jövőben megpróbál figyelembe venni és rangsorolni minden elhangzott és 

újonnan felmerülő igényt valamint véleményt, és ennek megfelelően a lehetőségek keretei 

között munkatársaival együtt, az elvárt módon helytállni.  

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, hogy a multikulturalitást, ő is a kapitányságvezető által használt módon említette 

meg, de megjegyzésként hozzáfűzi, hogy az említett kifejezésről ott lehet beszélni, ahol az 

elsősorban pozitív együttműködést takar, és sajnos a cigányság részéről ez több esetben sem 

tapasztalható. Hozzáteszi, gyermekkorában a Bástya utcában nőtt fel, ahol szintén éltek roma 
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családok, de abban az időben más társadalmi beilleszkedési, illetve viselkedési morál volt 

rájuk jellemző. E tekintetben az elmúlt ötven esztendőben olyan változás is bekövetkezett, 

amely egyfajta, a multikulturalitásnak nehezebb együttélési formái irányába mozdult el. 

Hozzáteszi, az említett fogalom az ő látókörében legjobban az Osztrák-Magyar Monarchia 

területén tudott megvalósulni, ahol osztrákok, németek, magyarok, csehek, románok, szlovák 

nemzetiségűek, tudtak hosszú időn keresztül békésen együtt élni. Elmondja, hisz abban, hogy 

a hazai cigánysággal is kialakulhat hasonló kapcsolat, pozitív példaként megemlíti, hogy 

Pápán a Bezerédi utcában két roma család lakik, melynek egyik tagja, egy rendkívül nehéznek 

tűnő utánfutóval, tapasztalatai szerint folyamatosan nagymennyiségű anyagot szállít el, amely 

véleménye szerint nem lopott, hanem kapott, összegyűjtött anyag. A másik, tőle nem túl 

messze lakó személy, hozzáteszi, általános iskolában osztálytársa volt, teljesen európai 

átlagkörülmények között él. Véleménye szerint tehát vannak lehetőségek az említett területen, 

csak azok sajnos nem mindenhol általánosak. A szabad ország és a kamerarendszer elhangzott 

kapcsolatára vonatkozóan megjegyzi, hogy az Amerikai Egyesült Államokat szokták szabad 

országként megemlíteni, ahol szinte minden be van kamerázva. Hozzáteszi, a kamerafelvétel 

még hasznos is lehet, arra gondolva, hogy az utóbbi években többször előfordult Budapesten, 

eltűnt személyek esetében, hogy a felvételek segítségével nyomon követhetők voltak a 

szórakozóhelyről való távozásuk idejéig, a kamera nélküli területeken azonban már 

elvesztették nyomukat, és nem egy esetben sajnos, ott került megvalósításra az emberölés 

tényállása. Elmondja, nem volt tudomása arról, hogy Pápán is létezik körzeti megbízotti 

hálózat, mivel azt gondolta, az kimondottan vidékre korlátozódik. Hozzáteszi a Borsosgyőri 

Városrész Önkormányzatának testületi ülésén találkozott először a településrészi körzeti 

megbízottal, aki mint kiderült, Pápa- Felsőváros területen is teljesít szolgálatot. Megjegyzi, 

véleménye szerint hasznos, hogy bemutassa képviselői fogadóóráján az adott körzet rendőrét, 

akit a lakosság közelebbről is megismerhet, ezáltal a rendőr-polgár viszony is erősíthető. 

Hozzáteszi, örömmel tölti el, hogy a testület állományában jelentős fiatalodás ment végbe, de 

véleménye szerint a rendőr egy hatalmi tekintéllyel bíró személy, ezért nem megfelelő, hogy 

bármely polgár letegezze őket és ez a viszony a későbbiekben kölcsönössé váljon, pedig ilyet 

már több esetben is tapasztalt. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Megköszöni a kapitányok részéről, kérdéseire adott válaszokat, majd elmondja, örömmel tölti 

el, hogy a rendőrség részéről, havonta rendszeres egyeztetés történik a polgárőrséggel, illetve 

a közterület-felügyelettel. Nyilvánvalóan a lakosság nevében kötelessége azt kérni, hogy a 

rendőri jelenlét a jelenleginél is gyakoribb legyen. Hozzáteszi, tanárként szeretné, ha 

létrejönne egy kvázi olyan órarend, melyben sikerülne úgy egyeztetni az időpontokat, hogy 

minél többször legyenek jelen a Rigó-lakótelep környékén, ami szintén kérése lenne mind a 

polgárőrség, mind pedig a közterület-felügyelet felé. Tudomása van arról, hogy a közterület-

felügyelet hétvégén nem teljesít szolgálatot, de hétköznapokon, véleménye szerint gyakrabban 

kellene megjelenniük az említett területeken. Elmondja, a Gém utcai lakosság jelezte, hogy 

szívesen biztosítanak helyet kamerák elhelyezésére, akár saját ingatlanjaik területén is, mind 

az áramellátás, mind pedig a további technikai feltételek vonatkozásában, hozzáteszi, kész 

felvenni ez ügyben a lakossággal a kapcsolatot, hogy ezzel is segítse a rendőrség munkáját. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a beszámolóval kapcsolatban sok pozitívum hangzott el, előre is elnézést kér, 

ha olyat említene, amely nem feltétlenül szükséges, hogy elhangozzon, de mégis úgy érzi, 

hogy érdemes napvilágra hozni. A beszámoló olvasása közben főleg az volt a benyomása, 

amit elsősorban Nyugat-Európai időjárás-jelentésekben tapasztal az ember, hogy létezik a 

valós, valamint az érzett hőmérsékleti adat, azonban sok esetben a két hőmérséklet még csak 

köszönő viszonyban sincs egymással. Hozzáteszi, a statisztikát tekintve elfogadható 
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számadatok kerültek rögzítésre, egyértelmű, hogy az eredményesség az előző évekhez képest 

növekedett, amit az is bizonyít, hogy a Pápai Rendőrkapitányság elnyerte a Legjobb 

Kapitányság Díját Veszprém megyében. Ugyanakkor saját fogadóóráján sajnos mindezek 

ellenkezőjét tapasztalja, ugyanis az őt megkereső polgárok sok esetben azt érzik, hogy nincs 

megfelelő rendőri intézkedés a problémájukat illetően, véleménye szerint pedig meg kell 

érteni azt, hogy mindenkinek a saját problémája a legnagyobb, és a rendőrségnek bármely 

bejelentést ki kell vizsgálnia. Hozzáteszi, biztosan az esetek túlnyomó többségében ez meg is 

történik, de a lakosok elmondása szerint sok esetben, már a rendőrségi ügyeletes a telefonban 

azt mondja, hogy adott ügyben ugyan fordulhatnak hozzájuk, de a személyes megjelenésnek, 

valamint jegyzőkönyv felvételének, nem sok értelmét látja. Elmondja, nemrégen a 

hulladéktelep-rekonstrukcióval kapcsolatban a Köszolg Kft. ügyvezetőjével tartózkodtak a 

telepen, ahol már messziről megközelítve szembetűntek a hulladékdombon olyan személyek, 

akik biztos, hogy nem munkavégzés miatt tartózkodtak ott. Mint kiderült, az eset már 

többször bejelentésre került a Közszolg Kft. vezetője által, voltak is kint a rendőrök ez ügyben 

a telepen, azonban egy idő eltelte után hiába tettek bejelentést, nem jelentek meg. A vezető 

elmondása szerint tisztában vannak vele, hogy ezzel egészen komoly bajba is sodorhatják 

magukat, mivel az említett személyek nem munkavégzés céljából tartózkodtak ott, azonban a 

rendőrségen kívül senki más nem tudja őket távol tartani, mert tulajdonképpen bármely 

irányból be tudnak jutni a telepre. Dr. Hermann István képviselő által említett barátkozás-

tegeződés kapcsán elmondja, saját fogadóóráján is sok polgár kifogásolja a rendőrség 

tekintetében, hogy nincs egyensúly a rendőrség részéről a lakosság kezelése tekintetében. 

Többször felmerül, hogy a rendőrök olyan csoportokkal tartanak fenn láthatóan közvetlen 

viszonyt, akikkel a polgárok megítélése szerint nem kellene, ezáltal könnyen következtetnek 

arra, hogy velük azért nem úgy bánnak, mert az ő vonatkozásukban más a hozzáállás. 

Összességében elmondja, a statisztikai adatokat távolinak érzi attól, amit folyamatosan hall és 

tapasztal, hozzáteszi, továbbra is azt kéri a kapitányságvezetőtől, hogy minden hozzájuk 

beérkező, akár a legkisebb lakossági bejelentésre is reagáljanak, megkéri, hogy minden olyan 

esetben intézkedjenek, amelyben az szükséges, kiemelt figyelemmel az illegális 

hulladéklerakásra.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni a hozzászólásokat, majd elmondja, gratulációját szeretné kifejezni Kiss 

Barnabásnak, az év pápai rendőrének, hozzáteszi, erre korábban azért nem került sor, mivel a 

rendőrségi beszámoló megelőzte a Szent György nap környéki ünnepi díjátadást, valamint 

gratulál továbbra a pápai kapitányság minden olyan alkalmazottjának, aki ezen alkalomból 

kitüntetést, vagy elismerést vehetett át. Megemlíti Orsós Károly nevét, aki a Bűnmegelőzési 

Recepttúra című kiadvány szerkesztője, hozzáteszi, azért tartja szerencsésnek a 

műfajválasztást, mivel olyan szakmai ismereteket közvetít a laikusok számára, amelyekre 

amúgy nem volnának nyitottak.  

A Rigó-lakóteleppel kapcsolatban javasolja azoknak, akik annak vonatkozásában 

hozzászóltak, hogy gyakrabban látogassanak ki az említett területre. Ugyanis ott azt fogják 

tapasztalni, hogy egyébként főleg romák alkotta közösség él, amely valójában mélyen 

strukturált. Nem családok homogén tömegéről van szó, hanem olyan, egymás mellett élő 

családokról, akik között a normakövetés, a szabálykövetés alapján hihetetlen különbségek 

vannak. Elmondja, ha arra vonatkozólag történik hivatkozás, hogy az említett területen élők 

jogellenes cselekményeket követnek el, - kifejezetten az illegális hulladéklerakás, a 

gyújtogatás, valamint egyéb környezetkárosítás -, akkor az is elmondható, hogy az ott élők 

közül sokan, legalább annyit el is szenvednek, és ahogyan az általában kisebbségi 

közösségben lenni szokott, ezek jelentős része vélhetően, a hatóság tudomására sem jut. Az is 

előfordulhat, hogy maga a jogsértés áldozata, nem is tudja a helyzetet ekként értelmezni. 

Hozzáteszi, éppen ezért nagyon nehéz bizonyos szabályokat elfogadtatni, valamint nagyon 
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nehéz azt elvárni, hogy az ott élők együttműködjenek a hatósággal, konkrétan, bejelentést 

tegyenek, vagy tanúként megjelenek hatósági eljárás során, mert fennáll annak a veszélye, 

hogy a következményektől tartani kell, és nincs olyan hatóság, amely a következmények 

tekintetében egy ilyen zárt közösségben bárkit is védelmezni tudna. Véleménye szerint Pápa 

Város Önkormányzatánál is keletkeznek, valamint a rendőrség birtokában is vannak olyan 

információk, melyek alapján azok a családok, akik az említettek tekintetében a legnagyobb 

problémát jelentik, azonosíthatók, és ezáltal a hatósági munka olyan szervezésére kerülhet 

sor, hogy annak súlya, e családokra koncentrálódjon. A Mező utcában élő egy roma családdal 

kapcsolatban elmondja, olyannyira összeférhetetlen, a normákon és a közösségen kívüli 

életmódhoz szocializálódott családról van szó, melyre vonatkozólag szinte nem létezik 

Magyarországon olyan közösség, amely mintát szolgáltathatott volna. Ennek bizonyítékául 

szolgál, hogy talán nincs a családnak olyan tagja, amely a törvénnyel összeütközésbe ne került 

volna, az más kérdés, hogy büntetve esetleg nem volt, jelen esetben a büntetőeljárás alá 

vonásnak életkori, konkrétan gyermekkori akadálya állt fenn. Az erre megoldásként szolgáló 

eszköztárról elmondható, hogy furcsa helyzet az, amikor a helyi közösség egy családnak 

kiszolgáltatva érezheti magát, de véleménye szerint a rendelkezésre álló eszközök, akár a 

jutalmazás, akár a büntetés terén, már szinte mind kimerültek. Hozzáteszi, szintén e körbe 

sorolhatók a családsegítő tevékenység, és a szociális téren nyújtott segítség, valamint a 

rendőrség munkája is, hiszen egy nagyobb közösségtől hosszú ideig nem lehet elvárni, akár 

Pápa Város Önkormányzatától sem, hogy egy család mellé állandó rendőrt állítson, hiszen 

véleménye szerint ennek aránytalansága mindenki által érthető. Megemlíti, amennyiben 

valaki többet szeretne megtudni a helyzet kilátástalanságáról, valamint arról, hogy emberek 

milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek, el kell látogatnia az említett környékre és 

beszélgetni az ott élő családokkal, nyugdíjasokkal, véleménye szerint egészen szörnyű 

benyomások szerezhetők.  

Elmondja, annak érdekében, hogy az említettek ne ismétlődhessenek meg, Pápa Város 

Önkormányzatának is van felelőssége, konkrétan az, hogy a rendőrséggel, valamint más, az 

adott területen cselekedni képes szervezetekkel együttműködve próbáljon programokat 

kezdeményezni és végrehajtani. Ahogyan a rendőrség idézett TÁMOP-os programja már 

elkezdődött, Pápa Város Önkormányzata jelenleg arra vár, hogy hozzájuthasson ahhoz a 

pályázati forráshoz, melyet a Rigó-lakótelepi szegregátum felszámolásával kapcsolatban 

nyújtottak be. E támogatás révén, olyan program indulhat el, melynek egészen biztosan 

pozitív következményei lehetnek, akár a rendőrségi statisztikák tekintetében is. A 

kamerahálózattal kapcsolatban megjegyzi, a következő lépés a Fő téren kiépítendő 

kamerarendszer lesz, amely csatlakozni fog a már meglévő hálózathoz, innentől kezdve, 

legalább két irányra kell, hogy fókuszáljanak a kamerák, egyrészt gondol a fixen telepített 

kamerákra, amelyek a képviselők által már felvetett helyeken feltétlenül indokoltak lehetnek, 

másrészt néhány más területre is. Megjegyzi, tudomása szerint a múlt év második, valamint az 

idei év első felében előfordultak gépjárműfeltörések a Termálfürdő előtti parkolóban, 

melynek oka elsősorban a sötét, közvilágítás-hiányos terület. A probléma orvoslására került 

sor azzal, hogy az egyik fényvetőt az említett parkolóra átállították, és azóta tudomása szerint 

az említett cselekmények megszűntek. Viszont előfordultak a város más területein hasonló 

jellegű cselekmények, például a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ környékén, 

előadások alkalmával, amikor ott nagyszámú gépjármű parkolt, véleménye szerint ezek a 

területek is fokozottan érzékenyek és megkívánják a technikai vagyonvédelmet. A kamerák 

másik vonatkozásban - amely tekintetben egyelőre ajánlatkérés és típusválasztás történt - 

olyan rejtett kamerák lennének, melyeket természetesen a megfelelő jogszabályi környezethez 

alkalmazkodva, de ott lehetne elhelyezni, ahol úgy tűnik, hogy más módon nem igazán lehet 

hatékonyságot elérni, például a szemétlerakó környékén vagy olyan illegális 

hulladéklerakással különösen veszélyeztetett helyeken, melyek a város számos más pontján is 

megnevezhetők. Véleménye szerint a kamerákat tekintve további fejlesztés, szükséges, 
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azonban az költségvetési vonzattal is együtt jár. A belváros tekintetében, mindenkihez, aki e 

téren felelősséggel tartozik, azon kéréssel fordul, hogy a megváltozott és elfogadott 

közlekedési rend szerinti szabályokat következetesen, megfelelő toleranciával, a későbbiek 

folyamán pedig fokozódó szigorral kérjék számon. Az új belvárosi közlekedési rend egyrészt 

új behajtási, parkolási rendet jelent, de kihangsúlyozza, hogy a meghatározott területen belül 

jelent egyfajta sebességkorlátozást is. Ugyanis az újonnan elfogadott, júniusban hatályba lépő, 

a belváros közlekedéséről szóló rendelet alapján a pápai belváros területén 30 km/h lesz a 

legnagyobb megengedett sebesség. Véleménye szerint a járművezetőknek érdemes egyfajta 

nagyobb szigor következetes alkalmazása saját magukkal szemben, mert a megváltozó 

belvárosi közlekedési viszonyok a gyalogos közlekedési szokásokat is meg fogják változtatni, 

és nagyobb sebesség esetén, olyan helyeken is előfordulhatnak balesetek, melyekre a 

korábban megszokásból autózó sofőrök nem is számítanak, ezáltal úgy gondolják, hogy 

nagyobb sebesség esetén is urai tudnak lenni az adott szituációnak. Elmondja, a 30 km/h 

sebességkorlátozás betartását szintén számon fogják kérni, megpróbálják előkészíteni, hogy a 

belváros területén létezhessen egy olyan sebességmérés, mely alkalmazására Pápa Város 

Önkormányzatát jogszabályok jogosítják fel, valamint, hogy az egy rendőrségi 

együttműködéssel megfelelően szankcionálható is legyen, hiszen a sebességtúllépések 

ugyanúgy a rendőrségi szervezeten keresztül szankcionálhatóak, mintha maga a rendőrség 

állapítaná meg a sebességtúllépést. Elmondja, sok sikert kíván ahhoz, hogy a jövőben a 

rendőrség épülete tekintetében sikerüljön a tervezett előrelépés, amely véleménye szerint, 

felújított állapotában valóságos éke lehet Pápa városának. 

 

Dr. Töreki Sándor Veszprém Megyei Rendőrfőkapitány 

Megköszöni a Polgárőrségnek és a Közterület-Felügyeletnek a rendőrségnek nyújtott 

segítséget, hozzáteszi, 2013-ban is számítanak a korábbiakhoz hasonló együttműködésre. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

63/2013. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 

beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

 

6. Tájékoztató a Pápa Városi Polgárőrség tevékenységéről 

Előadó: Bitai Sándor elnök 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bitai Sándor elnök, Szappan Csaba városi rendőrkapitány, 

valamint Radó István, a Közterület-Felügyelet vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó testület a tájékoztatót 7 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. A Tapolcafői és Borsosgyőri 

Városrész Önkormányzata a tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Bitai Sándor elnök 

Elmondja, 2012-ben több feladat hárult a Polgárőrségre, azonban az önként vállalt 

kötelezettségüknek eleget tudtak tenni, ezalatt a saját járőrözéseket, az önkormányzati, illetve 

civil szervezetek rendezvényeinek biztosítását érti. Hozzáteszi, tavaly növelték a rendőri 

közös szolgálat számát is, jelen voltak a frekventált helyeken. Az illegális hulladéklerakást 

legalább 10-15 esetben – a Közterület - Felügyelettel közösen – próbálták megakadályozni, 

sajnos nem mindig jártak sikerrel. A polgárőrök a feladatokat önállóan, önkéntes alapon és 

szabadidejükben végzik, amiért úgy gondolja, dicséret illeti őket. Megköszöni a 

Képviselőtestületnek az elmúlt és az idei évben a működésükhöz biztosított támogatást. 

 

A testület üléséről dr. Áldozó Tamás polgármester kiment, jelen van 12 fő képviselő. Az ülést 

vezeti Unger Tamás alpolgármester. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Pápa Városi Polgárőrség 

tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

 

 

8. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 

ellátásáról 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea, az Egyesített Szociális Intézmény 

vezetője, Oláh Márta, a Gondozási Központ vezetője, Orbánné Szekér Dorottya, a 

családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás csoportvezetője, Nagyné Holczinger Csilla,a Pápai 

Járási Hivatal Gyámhivatalának vezetője, továbbá Beke Ágnes,a Napsugár Bölcsőde vezetője 

és Horváth Katalin vezető. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Az előterjesztést a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület, az Egészségügyi és 

Szociális Bizottság, valamint a Tapolcafői és Borsosgyőri Városrész Önkormányzata 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Az észlelő és jelzőrendszeri hálózaton kívüli jelzésekkel kapcsolatban érdeklődik, hogy elő 

szokott-e fordulni, hogy magánszemélytől, vagy civil szervezettől érkezett jelzés arra 

vonatkozólag, hogy egy gyermeket bántalmaztak, vagy egy gyermek önmagára veszélyes 

cselekedetet kíván végrehajtani. Érdekelné, hogy vannak-e erre számadatok. 

A szakminisztérium állásfoglalása tartalmazza azokat a típushibákat, amelyeket a 

gyámhivatalok és a gyermekjóléti szolgálat el szokott követni. A leggyakrabban az fordul elő, 

hogy az átmeneti vagy ideiglenes elhelyezésnél nem biztosítják a testvérrel, illetve a 

nagyszülővel való kapcsolattartást. Megkérdezi, ezzel kapcsolatban Pápán mik a 

tapasztalatok. 

Érdekelné, sikerült-e bővíteni a nevelőszülői hálózatot, vagy csökkent-e azok száma az utóbbi 

időben. 
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A hosszabb ideje munka nélkül maradt személyeknek átmeneti megoldást jelent a 

közmunkaprogramban való részvétel. Érdeklődik, hogy a családsegítésben van-e arra példa, 

hogy régóta munka nélkül maradt személyeket sikerült visszavezetni a munka világába. 

 

Nagyné Holczinger Csilla gyámhivatal-vezető 

A minisztérium valóban több alkalommal vonta ellenőrzés alá a gyámhivatalokat – így a 

pápai gyámhivatalt is - a kapcsolattartás tekintetében, ami az átmeneti, illetve az ideiglenes 

hatállyal elhelyezett, valamint a tartós nevelésbe vett gyermekek esetére is kiterjedt. Az 

ideiglenes hatályú elhelyezések, illetve az átmeneti nevelésre vonatkozó kapcsolattartások 

vonatkozásában hibát a megyei gyámhivatal nem észlelt, ezt az előterjesztés is tartalmazza. 

Elmondja, az ideiglenes hatályú elhelyezettek esetében kizárólagosan a szülőket jogosítja fel a 

jogszabály a kapcsolattartásra, amit minden esetben a gyermekjóléti szolgálatoknak az 

együttműködésével próbálnak szabályozni a szülők igényének megfelelően. Az átmeneti és a 

tartós nevelésbe vett gyermekek esetén a nagyszülő, szülő, illetve a testvérek is jogosultak a 

kapcsolattartásra.  

Elmondja, az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően, valamint jogszabályi 

kötelezettségből fakadóan is tájékoztatják a szülőket arról, hogy a kapcsolattartás 

megvalósítása érdekében rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesülhetnek, ez 

Pápán is így van. Megjegyzi, az önkormányzatokon túl a gyermekjóléti szolgáltatás keretében 

is szoktak adni rendkívüli segélyt azon szülők részére, akik a kapcsolattartás vonatkozásában 

az útiköltséget nem tudják finanszírozni.  

Sajtófelhívás útján több alkalommal hirdetett pályázatot a szakellátás, valamint a Veszprém 

Megyei Gyermekvédelmi Központ a nevelőszülők toborzása érdekében. Hangsúlyozza, 

jelenleg is van lehetőség a csatlakozásra. Sajnos számok nem állnak rendelkezésre ezzel 

kapcsolatban. Tudomása szerint jelen pillanatban is az a cél, hogy a 12. életévüket betöltött 

gyermekek elsődlegesen kizárólag nevelőszülőkhöz kerüljenek, ezt a jogszabály is kötelezővé 

fogja tenni 2014. január 1-től. A legfőbb cél az lenne, hogy minél több nevelőszülő kerüljön 

be a szakellátás rendszerébe. 

 

Oláh Márta Gondozási Központ vezetője 

A gyermekjóléti szolgáltatásnak törvényben előírt kötelezettsége az észlelő és jelzőrendszer 

működtetése. Pápán a rendszer működését jól példázza az a 912 jelzés, amelyet a tárgyalt 

időszakban a szolgálat felé a jelzőrendszer tagjai tettek. Ebből 12 jelzés jött állampolgároktól, 

amelyekre jól körülhatárolt és megalapozott véleménynyilvánítással, illetve 

problémamegoldással reagáltak a gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozók. 

Örömét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a hosszabb ideje munka nélkül lévők - ha kis időre 

is – de a közmunkaprogramnak köszönhetően kikerülhetnek a reményvesztett állapotból. Azt 

tapasztalták, hogy az intézményben szeretettel fogadják a közmunkaprogramban részt vevő 

dolgozókat, hiszen ezzel egyrészt nő a munkaerő-kapacitás, másrészt reményt adhatnak a 

munkanélkülieknek a kilátástalan helyzetükből. Úgy tapasztalták, hogy a 

közmunkaprogramban részt vevőkből később potenciális munkavállalók lesznek, tehát ez az 

időszak próbaként is szolgálhat a munkavállalók számára. Hangsúlyozza, a 

közmunkaprogram keretében 80 főt alkalmaztak, amit szívesen tesznek meg a későbbiekben 

is. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester a testület ülésére visszaérkezett, jelen van 13 fő képviselő. 

 

Venczel Csaba képviselő 

A hajléktalanszálló kapacitásbővítésével kapcsolatban megkérdezi, milyen tartalmi elemekből 

épül fel a beruházás, hány férőhelyet alakítanak ki. 
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Oláh Márta Gondozási Központ vezetője 

Átmeneti szállást jelenleg 20 fő részére tudnak biztosítani, féléves időtartamra, télen további 6 

főt tudnak elhelyezni. Az új beruházással szeretnék a férőhelyeket 28 fősre bővíteni, amely 

tárgyi és technikai szempontból is megfelel az elvárásoknak. Bíznak abban, hogy egy 

kulturáltabb környezet, egy megfelelő szakmai program jobban segíti majd az érintetteket a 

nehéz élethelyzetben való kilábalásból. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

határozatot hozta: 

64/2013. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadja. 

 

 

9. Beszámoló a Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről 

  Előadó: Miletics Marcell intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet képviseletében Boncz 

Zoltán lelkész és Boncz Tímea.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Elmondja, a Családok Átmeneti Otthonának működtetését két évvel ezelőtt adta át az 

önkormányzat a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezetnek. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Családok Átmeneti 

Otthona működtetéséről szóló beszámolót. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 11,05 órától szünetet rendel el, majd a Képviselőtestület 

11,30 órakor folytatja a napirendek tárgyalását.  

 

 

4. Pápa Város Önkormányzatának közművelődési koncepciója (első olvasat)  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Rádi Róbert kabinetvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság, valamint a Borsosgyőri és a Tapolcafői 

Városrész Önkormányzatának Testülete egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
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Hozzáteszi, a tervezetet a nagy nyilvánosság számára az interneten is hozzáférhetővé tették, 

amellyel kapcsolatban egyelőre hozzászólás, értékelés még nem érkezett. Köszönti a napirend 

tárgyalásán megjelent intézményvezetőket.  

 

Szirbek Rita képviselő 

Elmondja, a koncepcióban egyrészt a feladatok tekintetében meghatározásra kerültek azon 

területek, amelyeknek kihasználásával a közművelődés területén jó esélyeket lehetne elérni, 

mint például a helyi értékek felkutatása. Hozzáteszi, tudomása szerint a Jókai Mór Városi 

Könyvtárban rendelkezésre áll egy úgynevezett archivált anyag, fotókkal ellátva, amelyből a 

Kékfestő Múzeumban el tudná képzelni egy „Pápa Ma és a Régmúltban” című kiállítás 

megrendezését. Véleménye szerint ezzel a helyi lakosság érdeklődési körét is felkelthetik, 

másrészt pedig a turizmus területén is nagy sikerek elérésére adhatnak reményt.  

Elmondja, nemrégiben zajlott a városban a Mozdulj Pápa elnevezésű rendezvény, amellyel 

kapcsolatban rendkívül pozitív visszajelzések érkeztek. A résztvevő pedagógusok, valamint 

több pápai lakos véleménye szerint azért sikerült olyan nagyszámú tömeget megmozgatni, 

mert a rendezvényen az oktatási intézmények is jelen voltak. Javasolná, hogy a jövőben 

kétnapos legyen a rendezvény, mivel a civil szervezetek részéről érkeztek olyan 

visszajelzések, melyek szerint munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudtak részt venni a 

hétköznap tartott rendezvényen, holott szívesen megjelentek volna. Mindezek miatt érdemes 

lenne megfontolni, hogy a szombati nap délelőttjébe is átnyúljon az említett rendezvény. 

Javasolja továbbá a koncepcióban szereplő helyzetelemzés kiegészítését azon sajnálatos 

körülményekkel, amelyek megnehezítik a közművelődés területén nagyobb eredmények 

elérésének lehetővé válását. Itt említi meg, hogy Pápa az országos tendenciát tekintve 

sajnálatos módon olyan települések közé sorolható, melynek ugyan lassan, de csökkenést 

mutat a lélekszáma, a születések száma stagnál, a lakosságra elöregedés jellemző, valamint a 

munkahelyek számának alacsony mivolta is felfedezhető. Mindezek eredményeképpen 

jellemző a városra a diplomát szerző fiatalok nagyfokú elvándorlása, melynek okai lehetnek 

az országos átlaghoz viszonyítottan az alacsony mértékű jövedelmek is. Véleménye szerint a 

reális helyzetelemzéshez az említetteket is fontos volna megfogalmazni a közművelődési 

koncepcióban. Elmondja, alapjában véve jó kezdeményezésnek tartja, hogy öntevékeny 

csoportok közreműködésével próbálják fellendíteni a közművelődés területét. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a sajátos megközelítés már a korábbi években is tapasztalható volt, amikor a 

szociális szolgáltatásszervezési koncepciónál a vasútvonalak hosszát kifogásolta az akkori 

szocialista képviselő. Megjegyzi, Pápa városában megemlíthető a jövedelmek alacsony volta, 

hiszen mindenki azt szeretné, hogy a pápai családok magasabb anyagi javakkal 

rendelkezzenek, jelzi, hogy a Gfk kutatóintézet elemzései alapján a pápai háztartások bevétele 

az országos átlag 98%- át teszik ki, amely hibahatáron belül, körülbelül az országos átlagot 

jelentik. A születésszámok sajnálatos módon nem stagnálnak, hanem egyre inkább csökkenő 

tendenciát mutatnak, hozzáteszi, nem igazán van tudomása az országban olyan településről, 

ahol az említett sajnálatos tendencia ne lenne érvényes, legfeljebb olyan települést tud 

említeni, ahol az országon belüli mobilitásnak, azaz a belső vándorlásnak köszönhetően 

növekszik a lakosság száma, de ezek tipikusan nagyvárosok környéki agglomerációban lévő 

kisebb-nagyobb települések. Hozzáteszi, a munkahelyek számát tekintve tisztelettel vár 

konkrét adatokat, a tekintetben, hogy mi számít alacsonynak, valamint az mihez képest 

tekinthető alacsonynak, de egy koncepcióban, amely tényekből indul ki, az alacsony kifejezés 

e tekintetben véleménye szerint értelmezhetetlen.  
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Zsegraics Gyula képviselő 

Elmondja, a Tapolcafői Részönkormányzat tegnapi napon tartott ülésén is megtárgyalták a 

közművelődési koncepciót. A településrészi Művelődési Házat Pápa Város Önkormányzata 

segítségével sikerül a megfelelő keretek, valamint rendezett körülmények között működtetni. 

Az említett épületben a különböző ifjúsági, valamint nyugdíjas csoportok mellett a 

településrészi énekkar és tornaszakkör is működik. Hozzáteszi, amennyiben a 

kultúrházvezetés megfelelő kézben összpontosul, valamint a szükséges anyagi feltételek is 

rendelkezésre állnak, elmondható, hogy megvalósítható köztük egyfajta együttműködés. 

Megjegyzi, az említett csoportok működése mellett helyi rendezvényeket is tartanak a 

művelődési házban, ahol a közérdeket szolgáló rendezvényeket - a lehetőségekhez mérten – 

megpróbálják díjmentesen biztosítani. Hozzáfűzi, egyéb rendezvény tekintetében azonban 

bérleti díjat kell fizetni. Véleménye szerint a Tapolcafői Művelődési Ház működése rendezett 

és jó példaként szolgál más települési kultúrházak számára. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Képviselőtársa korábbi hozzászólását tekintve elmondja, véleménye szerint egy jó szándékkal 

hozzászóló képviselő folyamatos minősítése nem indokolt. Hozzáteszi, nem biztos, hogy a 

munkanélküliség vonatkozásában minden megnyilvánulás során el kell mondani, hogy szám 

szerint konkrétan mennyi a hivatalos statisztikai adat, de amennyiben az szükséges, a Pápai 

Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségén, az aktuális adatok bármikor lekérhetők. 

Megjegyzi, tisztában vannak azzal, hogy Magyarországon pillanatnyilag a munkanélküliség 

központi probléma.  

A napirenddel kapcsolatban elmondja, a koncepció sok előremutató dolgot tartalmaz, de 

véleménye szerint fő csapásirányként kiegészíthető volna olyan közösségi terek 

kialakításával, amelyek megfelelő programokat kínálnának, gondolván arra, hogy Pápa 

diákváros, az említett lehetőség a fiatalok számára megfelelő időeltöltési helyként is 

szolgálhatna. Megemlíti, hogy felvetődött a Termálfürdő környékén egy szabadidőközpont 

kialakítása, amely különböző sportesemények megrendezése mellett, a nyitott tér iránti 

közösségi igényt is kielégíthetné. Hozzáteszi, bizonyára hasznos volna a lakótelepeken is 

egyfajta közösségi tér kialakítása, mint például a volt Kilián-lakótelepen, melyet pályázati 

forrás útján próbálnak megvalósítani. Elmondja, nagyon sok kritikai jelzés érkezett azzal 

kapcsolatban, hogy fiatalok csoportjai, az Abc-k környékén élnek közösségi életet, 

folyamatosan zavarva ezzel a lakók nyugalmát. Hozzáteszi, a jövőben megfontolandónak 

tartja az említett közösségi terek kialakítását, mert feltételezhető, hogy azt a fiatalok szívesen 

igénybe vennék, de mindennek megvalósítása nyilván költségvetési vonzattal jár. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a testületi üléseken tisztelettel meghallgatják egymást a képviselők, hozzáteszi, ő 

maga képviselőt soha nem minősített és ez a jövőben sem áll szándékában, hangsúlyozza, 

nem a képviselőket kívánja minősíteni, hanem azok véleményét, és a kettő között lényeges 

különbség van, még akkor is, ha esetleg a kettő összekeveredik, és ez által bizonyos 

személyek számára félreérthető. A figyelmet tekintve megjegyzi, munkanélküliségi adat 

részéről nem hangzott el és nem hivatkozott konkrét számokra, valamint az országos átlagra 

sem. Elmondja, véleménye szerint nagy általánosságban elmondott, egyébként az igazság 

valamely szegmensét nyilván tartalmazó megállapításokat lehet ugyan tenni, de nem érdemes 

őket olyan dokumentumokba foglalni, amelyek később munkájuk alapjául szolgálhatnak, 

hozzáteszi, igaz ez a diplomások nagyszámú elvándorlására, valamint az idevándorlására is. 

Ha a városban 250 személy érettségizik egy évben, abból hozzávetőleg kétszázan diplomát 

szereznek, és nagy sajnálattal ugyan, de el kell ismerni, hogy Pápa városában évente kétszáz 

diplomával rendelkező személy nem tud elhelyezkedni. Elmondja, a lakótelepekkel 
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kapcsolatos felvetéssekkel egyetért, hiszen a rendszerváltás előtt 20-30 éven keresztül az volt 

a rendszer célja, hogyan szüntesse meg a meglévő közösségeket, e cselekmények egyik 

eszköze volt a lakótelep. Hozzáteszi, sajnos a lakótelepeken nem rendelkeznek a közösségi 

célok megvalósítására alkalmas helyiségekkel, véleménye szerint a megoldás az volna, ha 

Pápa Város Önkormányzata e célból ingatlanokat venne bérbe. Megjegyzi, részükről történt 

már e téren megkeresés, konkrétan olyan ingatlantulajdonosok felé, akik rendelkeznek az 

említettekhez alkalmas térrel, azonban ők nem voltak hajlandók az önkormányzattal 

szerződést kötni, példaként említi meg az Áfész egy ingatlanhelyiségét. Véleménye szerint 

Pápa Város Önkormányzata tartósan és pontosan fizető bérlője lehetett volna az említett 

ingatlanoknak. Mivel a fiataloknak szóló programkínálat kialakítása visszatérő motívum, e 

tekintetben elmondja, hogy a legfontosabb annak figyelembevétele, hogy maga a fiatalság 

milyen igényeket fogalmaz meg. Hozzáteszi, a rendszerváltás előtt létezett úgynevezett 

népművelő, akinek elsősorban programszervezési feladatai voltak. Elmondja, a fiatalok által 

támasztott igények megvalósítását elősegítő feltételek biztosításából érdemes kiindulni, és 

annak megfelelően támogatni őket, másrészt az oktatási intézmények felelősségét e területen 

sem szabad elfelejteni, mivel azok minden feltétellel rendelkeznek ahhoz, ami az említett 

típusú szabadidő eltöltéshez szükséges, például minden egyes intézményben rendelkezésre 

állnak terek, valamint megvan a megfelelő informatikai háttér is. 

 

Máté István képviselő 

Elmondja, a tavalyi év óta nyílik lehetőség arra, hogy a Borsosgyőri Városrészi 

Önkormányzat a településrészi programokat, ünnepeket a lakosság bevonásával, a saját 

igényeiknek megfelelő módon szervezze meg. Véleménye szerint ez nagyon jó 

kezdeményezés, mivel rugalmasan és a felmerülő igények, valamint kérések arányában 

kerülnek kialakításra az említett programok. Elmondja, mindehhez szükséges a Művelődési 

Ház vezetőjének kitartó munkája is, hozzáteszi, örömmel tölti el, hogy a településrészen igény 

van az említett rendezvényekre. Hozzáteszi, a kisebb ünnepségeken, rendezvényeken is 

legalább százan vesznek részt, ahogyan például a nemrégiben megtartott Anyák Napi 

ünnepségen. A falunapot tudatosan nem említi meg, mivel az nagyobb volumenű rendezvény, 

ott általában 5-600 résztvevő is számlálható. Elmondható, hogy ehhez hozzájárul a 

Művelődési Ház vezetőjének, valamint a Részönkormányzatnak és a helyi lakosságnak a 

kitartó munkája is. Megjegyzi még, szintén öröm számára, hogy a Részönkormányzat testületi 

ülésein is nagy számban vesz részt a lakosság, ezáltal megfogalmazható, hogy aktívan részt 

vesznek a közösség életében, meghallgatják és továbbítják az információt, azaz magukénak 

érzik a településrész sorsát. Véleménye szerint a jövőben is az említett úton kell 

továbbhaladni, azaz a helyi lakosság igényeit kell felmérni, és annak megfelelően alakítani a 

rendezvényeket, programokat.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Borsosgyőr, valamint Tapolcafő vonatkozásában elmondja, a Városrészi Önkormányzatok 

működését hasznosnak tartja, és reméli, hogy a Kéttornyúlaki eljárás is sikerrel fog lezajlani, 

és ott is hasonlóképpen fognak felelősséget vállalni azért, hogy a helyi lehetőségeket jobban 

kihasználhassa a településrészi lakosság. Hozzáteszi, bár manapság is vannak jó 

kezdeményezések, valamint rendezvények, reményei szerint azok száma a jövőben sokasodni 

fog. A koncepcióval kapcsolatban arra bíztatja a jelenlévőket, hogy anonim módon, akár 

levélben, akár az interneten keresztül tegyék meg észrevételeiket, hozzáteszi, a későbbiek 

folyamán kezdeményezni fogják egy olyan fórum megtartását, ahol az említett igények 

megvitatásra kerül sor. Elmondja, amennyiben Rádi Róbert kabinetvezető javaslatot tesz azok 

elfogadására, a közművelődési koncepcióba a javaslatokat beépítik. 

 

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



 

 

26 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

65/2013. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Közművelődési Koncepcióját első olvasatban 

az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

 

5. Beszámoló a Jókai Mór Városi Könyvtár tevékenységéről  

Előadó: Dr. Hermann István intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Hermann István intézményvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság, valamint a Borsosgyőri és a Tapolcafői 

Városrész Önkormányzatának Testülete egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Venczel Csaba képviselő 

Megkérdezi, milyen programokat nyújt az intézmény az általános iskolás tanulók számára. Az 

általa vezetett intézményben szabadidejükben a diákok legszívesebben az iskolai könyvtárban 

vannak. Elmondja, TÁMOP-os pályázat keretében több iskola vett részt a Városi Könyvtár 

által szervezett programokon, a könyvkötő szakkör rendkívüli népszerűségnek örvendett. 

Megkérdezi, van-e lehetőség ezen szakkör folytatására a jövőben is. Bízik abban, hogy az 

intézmény új székhelyén a továbbiakban is megszervezik majd a nyári táborokat. 

Megkérdezi továbbá, hogy mivel fizikailag is közel kerül majd a könyvtár új épületéhez a 

levéltár épülete, tervezik-e a nyitvatartások összehangolását, illetve milyen együttműködést, 

kapcsolattartást terveznek. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Megkérdezi, milyen pályázati lehetőségek állnak az intézmény rendelkezésére. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, a Városi Könyvtárnak az 1962-ben a Várkastélyban 

kezdődött szakasza zárul le 2013. augusztus 1-jével. Hozzáteszi, bíznak abban, hogy az új 

helyen ugyanazt a munkát tudják folytatni, mint amit itt elkezdtek. Hozzáteszi, ez a 

hagyományos értelemben vett könyvtáros tevékenység mellett arra is vonatkozik, amit az 

internet, a digitalizáció technikája jelent. 

A kérdésekre válaszolva elmondja, azokból az általános iskolás gyermekekből lesznek a 

későbbi olvasók, akik gyermekkorukban a tanítókkal, szüleikkel könyvtárba jártak. Ezek a 

gyermekek természetesnek veszik a könyvtár használatát. Váminé Molnár Emma 

gyermekkönyvtáros szívesen foglalkozik a gyermekekkel, akik visszajárnak a könyvtárba, 

sokszor már csak a beszélgetés öröméért, amire a mai világban rendkívül nagy szükség van. 

Elmondja, a táborokban szívesen vesznek részt idősebb gyermekek is, ahol ugyanazt a 

programot különböző korú gyermekek is élvezik.  

Elmondja, négy TÁMOP-os pályázat keretében jutnak támogatáshoz bizonyos feladatok 

megvalósításához. Megjegyzi, a közművelődési célokra ebben a ciklusban sajnos kevés pénz 

jutott, azonban bízik abban, hogy a következő időszakban lehetőség lesz nagyobb 
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támogatások elnyerésére is. A könyvtárosok szakmai továbbképzésének a támogatása is 

megszűnt, viszont a TÁMOP pályázatnak köszönhetően valamennyi dolgozójuk részt vehet 

egy éven belül egy 120 órás továbbképzésen. Véleménye szerint a továbbképzés, a más 

könyvtárak gyakorlatának megismerése, a napi taposómalomból való kimozdulás jót fog tenni 

a könyvtárosoknak. Emellett nagyobb összeget nyert a Városi Könyvtár a digitalizálásra, a 

digitalizált dokumentumok feldolgozására. A kollegái munkaidőben végeznek digitalizálást, 

munkaidő után viszont – amire van támogatás - feldolgozzák az anyagokat. Hangsúlyozza, 

11.000 anyag - fényképek, újságcikkek, nyomtatványok - feldolgozásáról van szó. Elmondja, 

5 év anyagának feldolgozását a Pápa Városi Televízióval összefogva végzik el, amit azt 

követően az olvasók is használhatnak. Ezt egy úttörő kezdeményezésnek tartja, néhány 

televíziós csatorna korábban – saját költségen - azért digitalizálta az anyagait, hogy az archív 

anyag segítséget nyújtson a jelenlegi adásokhoz.  Az elmúlt 5 év teljes Magazin és Hírfolyam 

anyaga is felkerül az internetre, személyekkel, riporterekkel, épületekkel együtt, hiszen az is 

érdekes, hogy a kép azt is tartalmazza, amiről nem szól a riport. 

A Városi Könyvtár öt szakkör keretében foglalkoztat iskolásokat, ahol a manuális 

foglakozásokon túl a szellemi kapacitások erősítését is megcélozzák. Véleménye szerint ez az 

együttműködés sikeresnek mondható, amelyet öt évig kell – csökkentett kapacitással – 

fenntartaniuk. Példaként említi, hogy a Hagyományok Hegye rendezvényen a gyereknek 

felejthetetlen előadást tartott Tóth Kálmán pedagógus. A Városi Könyvtár és a Tarczy Lajos 

Általános Iskola között könyvkötő szakkör működtetésére van megállapodás, amelynek 

keretében a gyermekek szellemi táplálásán túl a manuális készségek fejlesztésével is 

foglakoznak. A könyvkötő szakkör keretében olyan tárgyakat készítenek, amelyeket a 

gyerekek használni tudnak a mindennapi életben, például noteszt, tépőtömböt, Anyák napi 

ajándékot. A gyakorlat azt mutatja, hogy van érdeklődés a gyermekek részéről a szakkör iránt. 

Mindezeken túl a Kékfestő Múzeummal való együttműködés keretében fazekas szakkör 

működik Csóton, ahol multikulturális környezet keretében az iskolákban a gyerekek szívesen 

vesznek részt. A Gyurátz Ferenc Evangélikus Iskolával való együttműködésnek köszönhetően 

a gyermekek számítástechnikai szakkör keretében ismerkedhetnek a keresésre alkalmas 

honlapokkal.  

Elmondja, egy másik pályázat keretében tábor megszervezéséhez nyertek támogatást, 

amelynek keretében az Őrségbe viszik el a gyerekeket, megismertetik velük a népi kultúrát, a 

falusi életet és lehetőségük lesz fürdőzésre is. 

Elmondja, a Levéltárral korábban is jó volt az együttműködés, véleménye szerint egy városi 

könyvtárnak – ha nincsen a városban levéltár – kötelessége olyan dokumentumokat gyűjteni, 

amelyek gyűjtése egyébként a levéltár feladata lenne. Ezen dokumentumok másolatait átadták 

a Veszprém Megyei Levéltár pápai fiókjának. A Kékfestő Múzeum, a Jókai Mór Városi 

Könyvtár és a Veszprém Megyei Levéltár közösen szervez egy tudományos konferenciát, 

amelyen Pápa város első említésének 800 éves évfordulójára szeretne pályázaton támogatást 

nyerni. Szívesen vennék Pápa Város Önkormányzata támogatását is. Hozzáteszi, az eddigi 

tanulmányköteteket szeretnék kibővíteni valódi tudományos értékekkel. Jelenlegi állás szerint 

a leendő könyvtárban gázfűtés lesz. Meglátják, hogy a későbbiek során hogyan lehet majd 

megújuló energiafelhasználással korszerűsíteni a fűtést. A környező épületek fűtésének 

korszerűsítésével együtt is lehet megoldáson gondolkodni. Tisztában van azzal, hogy ezt a 

közeljövőben nem lehet megvalósítani, de bízik abban, hogy hosszútávon meg lehet majd 

oldani. 

Elmondja, egy közel 5000 darabos fényképgyűjtemény már elérhető az interneten, ezt tovább 

fogják bővíteni a digitalizálás során. Hozzáteszi, sok pápai lakos segített azzal, hogy behozták 

a könyvtárba a régi képeiket. Megjegyzi, egy közösségi oldalon rendkívül népszerűek a 

városról készült régi fotók. Örül annak, hogy az utókor számára is megmaradnak ezek a 

képek, és a pápaiaknak a városhoz való ragaszkodásának lehetőségeit bővítik. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Hermann István igazgató a közép, illetve hosszútávú tervekről is tájékoztatást adott. 

Tisztában vannak azzal, hogy a Városi Könyvtár megváltozott környezetben fog tovább 

működni, amelyhez jelenleg még csak az alapok állnak rendelkezésre, sok változtatásra és 

fejlesztésre van még szükség. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Gratulál a beszámolóhoz. Elmondja, amikor 2002-ben Pápára került, a Jókai Mór Városi 

Könyvtár segített neki abban, hogy jobban megismerje a pápaiakat, illetve segítséget kapott a 

főiskolai, egyetemi beadványai elkészítéséhez, bekötéséhez. Hozzáteszi, 2006-ig, amíg nem 

volt még internet az otthonában, gyakori látogatója volt a könyvtárnak, hiszen ott azt is elérte. 

Megjegyzi, az édesapja a Bod Péter Megyei Könyvtárban dolgozott Sepsiszentgyörgyön. 

Hangsúlyozza, a személyzet és a könyvtár maga is pozitív hatást gyakorolt rá. Buzdítja a 

jelenlévőket is a könyvtár használatára, hiszen ott olyan dokumentumok vannak, amikre 

méltán büszke lehet a város. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a költözés után testületi ülés keretében is megtekinthetik majd a képviselők az új 

könyvtárat.  

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

Dr. Hermann István képviselő bejelenti, hogy személyes érintettségére való tekintettel nem 

vesz részt a szavazásban. 

 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Jókai Mór Városi 

Könyvtár tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

66/2013. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 20/2013. 

(II.28.) határozat, valamint a 35,36,39,41/2013. (III.28.) 

határozatok végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 
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10. Vegyes ügyek 
 

a) Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. felügyelő 

bizottsága tagjainak megválasztása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a tagokat a Képviselőtestület választja meg, akik pedig maguk közül később 

elnököt választanak. A felügyelő bizottság tagjainak Szirbek Ritát, Venczel Csabát és Erőss 

Bulcsú képviselőt javasolják. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

következő határozatot hozta: 

 

67/2013. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a gazdasági 

társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 33. § (2) bekezdés c) 

pontjában foglalt hatáskörében a Pápai Platán Városmarketing 

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

bizottsága tagjának 2013. május 30-i hatállyal, határozatlan 

időre  

Erőss Bulcsút, 

  Szirbek Ritát és 

 Venczel Csabát 

megválasztja.  

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg.  

 

Határidő:  azonnal, illetve 2013. május 30.  

Felelős:  dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

 

b) Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, 

sportszervezéssel kapcsolatos feladatok Jókai Mór Művelődési és Szabadidő 

Központ keretében történő ellátása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, az előterjesztésben szerepel, hogy több évtizedes gyakorlat szűnik meg, átalakítják 

a sportszervezéssel kapcsolatos feladatokat. Korábban a kistérség és a város arányosan viselte 

ezen feladat terheit, azonban a többcélú kistérségi társulás átalakulása után lényegesen 

csökkent a sportcélú feladatok ellátásában felelősséget vállaló települések száma, és a terhek 

nagyobb része a városra esett. Mindezek miatt úgy gondolták, hogy a város számára 

praktikusabb megoldás, ha saját kézbe veszik ezt a tevékenységet. Megjegyzi, ez nem jelenti 
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azt, hogy a város és a város környéki kapcsolatok megszűnnek, és ne várnák őket a 

sportrendezvényeiken.  

 

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: 

 

68/2013. (V.9.) határozat 

I. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mötv. 88. § 

(2) bekezdésében foglaltak, valamint a Társulási Megállapodás 

9.1. pontja alapján a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítását és annak egységes 

szerkezetét az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletében 

foglaltaknak szerint jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a 

polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

 

A Társulási Megállapodás módosítása 2013. június 30. napjával 

lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2013. július 1-től kell 

alkalmazni. 

  

Hatályát veszti Pápa Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 167/2012.(XII.27.) határozatával jóváhagyott társulási 

megállapodás. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester    

 

II. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mötv. 89. 

§-ában foglaltak, valamint a Társulási Megállapodás 9.3. pontja 

alapján a Pápai Többcélú Kistérségi Társulásból kiválik 2013. 

december 31. hatállyal és a város sportszervezéssel kapcsolatos 

feladatait 2014. január 1-től kezdődően a Jókai Mór Művelődési 

és Szabadidő Központ keretében látja el. 

 

Felkéri a polgármester, hogy az ezzel kapcsolatos szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:kiválással kapcsolatban azonnal, illetve 2013. 

december 31. 

sportszervezési feladatok ellátásával kapcsolatban 

2014. január 1.   

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester    
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c)  2013-2018. közötti időszakra vonatkozó feladatellátási, intézményhálózat-

működtetési és köznevelés-fejlesztési terv véleményezésére vonatkozó hatáskör 

átruházása a Humánerőforrás Bizottságra 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Hozzáteszi, 

amennyiben a Bizottság úgy érzi, hogy kompetenciáját meghaladja egy meghozandó döntés 

vagy állásfoglalás, a Képviselőtestület dönthet a hatáskör visszavételéről. A bizottsági 

hatáskör bővítése a gyorsaság miatt látszik célszerűnek.  

 

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: 

 

69/2013. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Veszprém 

megye a 2013-2018 közötti időszakra vonatkozó feladatellátási, 

intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv 

véleményezésére a Nkt. 75. § (1) bekezdésében biztosított 

hatáskörét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 41. §. (4) bekezdése, valamint Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és 

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

rendelet 29. § (2) bekezdése alapján átruházza a Humánerőforrás 

Bizottságra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 

 

d) Pápai 3993 hrsz-ú belterületi ingatlan ingyenes tulajdonba vétele  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Megjegyzi, az 

előterjesztésben szereplő helyrajzi szám a valamikori Vámhivatal épületét jelöli. Tekintettel 

arra, hogy van némi esély arra, hogy a négy lakást tartalmazó épülethez hozzájusson az 

önkormányzat, célszerűnek tartja a kérelmet benyújtani. 

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: 

 

70/2013. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az állami 

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) 

pontjában foglaltak alapján – figyelemmel a helyi 
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önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdésében a települési önkormányzatok feladataként 

meghatározott lakás és helyiséggazdálkodási feladatokra – 

kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában álló pápai 3993 

hrsz.-ú belterületi ingatlan ingyenes tulajdonba vételét.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan ingyenes 

tulajdonba vételével kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye, a 

szerződést aláírja.  

 

Határidő: folyamatos   

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

                    Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

e) Pápai 7175/2 hrsz-ú belterületi ingatlan ingyenes tulajdonba vétele 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, valamint a Borsosgyőri Városrész Önkormányzat 

Testülete egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, optimális megoldást keresnek 

településrészi orvosi rendelő elhelyezésére, amely egyik lehetséges helye az előterjesztésben 

állami tulajdonban lévő ingatlan. Hozzáteszi, korábban ezt az épületet a Polgári Védelem 

használta raktár céljára. 

 

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: 

 

71/2013. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az állami 

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) 

pontjában foglaltak alapján – figyelemmel a Magyarország  

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdésében a települési önkormányzatok feladataként 

meghatározott közfeladatok biztosítása érdekében – 

kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában álló pápai 7175/2 

hrsz.-ú belterületi ingatlan ingyenes tulajdonba vételét.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan ingyenes 

tulajdonba vételével kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye, a 

szerződést aláírja.  

 

Határidő: folyamatos   

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

               Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
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f) Városi nyári napközis tábor megszervezéséhez és lebonyolításához forrás 

biztosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás és a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

Elmondja, nyáron szervezetek sokasága kezdeményezi táborok indítását, ezért úgy gondolták, 

hogy a város a lehetőségeivel és anyagi támogatásával biztosítaná, hogy olyan gyerekek is 

táborozhassanak nyáron, akiknek erre egyébként nem lenne anyagi fedezete. Úgy gondolták, 

célszerűbb nem egy-egy intézményt támogatni, hanem egy városi tábort szervezni. 

Hozzáteszi, régebben már volt ilyen napközis táborra példa a városban. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Megkérdezi, hogy a pedagógusok a táboroztatásért milyen juttatást kapnak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, információi szerint a nyári szabadságokat megelőzően szervezik meg a tábort, ez 

még a pedagógusok munkaidejébe tartozik. Hozzáteszi, az iskolák vállalták a nyári 

napköziben való részvételt, az előterjesztésben szereplő összeg nem tartalmaz bérköltséget. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további 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: 

 

72/2013. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a városi 

nyári napközis tábor megszervezéséhez és lebonyolításához 

Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése egyéb 

feladatok 5.3. Általános tartalék előirányzat terhére legfeljebb 

1.000.000,- Ft keretösszegű forrást biztosít. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester    

    Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

    Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

g) Pápa Városi Televízió DIGI 2013 elnevezésű pályázatának támogatása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mike László, a Pápa Városi Televízió intézményvezető-

helyettese. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás és a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

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

 



 

 

34 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

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

határozatot hozta: 

 

73/2013. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a 

Pápai Városi Televízió DIGI 2013 elnevezésű pályázatának 

benyújtását. 

 

A pályázat céljáról, a megvalósítani kívánt programokról a 

Képviselőtestület teljes körű tájékoztatást kapott, azok 

megvalósulását támogatja, céljaival egyetért. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyertes 

pályázat esetén a szükséges önrészt - Pápa Város 

Önkormányzata 2013. évi költségvetése Egyéb feladatok 5.3. 

Általános tartalék terhére - biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

       Rádi Róbert kabinetvezető 

       Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

h)  Huszár lakótelepi óvoda nyílászáró cseréje 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás és a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. A rendelkezésre álló adatok és lehetőségek alapján választhattak, hogy melyik 

óvodánál, vagy bölcsődénél intézménynél kezdeményezik pályázat benyújtását, és úgy 

döntöttek, hogy a Huszár lakótelepi óvoda nyílászáró felújításának folytatását preferálják. 

 

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: 

 

74/2013. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján támogatás 

igénybevételével a Pápa, Huszár ltp-i óvoda nyílászáró 

cseréjéhez. 

 

A fejlesztés bruttó bekerülési költsége 6.973.062 Ft, az igényelt 

támogatás 5.578.449 Ft, a szükséges saját forrás 1.394.613 Ft.  

 

Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 

8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján nyújtott támogatás 

elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a 



 

 

35 

költségvetésében elkülöníti, a beruházás megvalósítása során a 

támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű 

közfoglalkoztatottakat alkalmaz. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a pályázat 

beadásával kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

              Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

              Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

bekezdés c) pontja alapján indítványozza, hogy a 70. és 71. sorszámú előterjesztéseket zárt 

ülésen tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt. 

 

 

A zárt ülést követően a Képviselőtestület 14,30 órakor nyilvános ülésen folytatja munkáját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A zárt ülést követően a nyilvános ülésen ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott 

döntéseit. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 14,35 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester jegyző 


