
 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 118 /2013. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. június 27-i ülésén, a 

Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Unger Tamás alpolgármester 

 

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

Gyula, Bocskay László, Venczel Csaba, dr. Vörös Ibolya, Pingiczer Sándor, 

Erőss Bulcsú képviselők, 12 fő  

  

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Horváthné Farkas Andrea aljegyző, 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Rádi Róbert kabinetvezető, 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

intézményvezetők jelenléti ív szerint, 

meghívottak a jelenléti ív szerint, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

 a Napló c. újság munkatársa, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,  

 Nagy Balázs köztisztviselő. 

 

Szirbek Rita és Grőber Attila képviselő a távolmaradását bejelentette. 

 

Az ülés megkezdése előtt ünnepélyes keretek között leplezték le Benczúr Gyula: Hunyadi Lász-

ló búcsúja című festményét, melyet a Pápai Lokálpatrióta Kör Egyesület adományozott a vá-

rosnak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

resztül követőket, a testület ülését 8,15 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtes-

tület határozatképes, 12 fő képviselő jelen van.  

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról.  

 

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

rozatot hozta: 

 

98/2013. (VI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. június 

27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
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1. Személyi ügyek 

I. Jókai Mór Városi Könyvtár vezetői állására kiírt pályá-

zat elbírálása 

II. Pápai Városi Óvodák vezetői állására kiírt pályázat el-

bírálása 

III. Pápa-Kéttornyúlak Városrész Önkormányzata tagjainak 

megválasztása  

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkor-

mányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

           Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a közösségi együtt-

élés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövet-

kezményeiről 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

                Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biz-

tosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megál-

lapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

               Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

5. Pápa Város Önkormányzatának közművelődési koncepciója  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

 

6. Pápa Város Önkormányzata közép- és hosszútávú vagyon-

gazdálkodási tervének jóváhagyása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

               Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

7. Vegyes ügyek 
 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felolvassa dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter levelét: 

„Tisztelt Polgármester Úr!  

Az idei év nehéz erőpróbák elé állította hazánk állampolgárait, önkormányzatait, hivatalos 

szervezeteit, az egész magyar társadalmat. A dunai ár sajátos nyárköszöntőjével figyelmezte-

tett bennünket a nemzeti összefogás fontosságára, a mindenkor előttünk álló feladatok és ki-
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hívások közös erővel történő leküzdésének szükségességére. A dunai árral folytatott küzdelem 

az egész országnak okot és alkalmat adott arra, hogy ennek az összefogásnak tanújelét adja, és 

a gyakorlatban is megmutathassa. A szavakban megfogalmazott ideák csak akkor lehetnek 

életképesek és igazak egy ország életében, ha a tettekben is ugyanazt a tartalmat rejtik. A ma-

gyar társadalom élt az alkalommal és bizonyított, hogy a legnehezebb pillanatokban is képes 

és kész a közös helytállásra. A Magyar Honvédség számára a nehéz időszakokban történő 

sikeres helytállás a társadalmi bizalom alapköve is egyben. Ezért honvédelmi miniszterként 

különösen fontos számomra, hogy az ország teljes lakossága a Duna szinte teljes védvonalán 

tapasztalhatta a katonáink helytállását, az árvízi védekezés nehéz időszakában. A helyszíne-

ken tájékozódva örömmel tapasztaltam, hogy a veszélyeztetett települések lakosai milyen jó 

szívvel és megbecsüléssel fogadták a katonákat. Bizalommal fordultak a honvédjeink felé, és 

igyekeztek a leghasznosabb módon segíteni a munkánkat. Példamutató hozzáállásuk alapve-

tően járult hozzá a védekezési feladatok sikeréhez.  

Tisztelt Polgármester Úr! 

Engedje meg, hogy az Ön személyén keresztül köszönetemet fejezzem ki a lakóhelyük civil 

társadalmának és valamennyi polgárának az árvízi védekezésben tapasztalható helytállásért és 

a Magyar Honvédség részére nyújtott segítségért. Köszönöm elhivatott, áldozatos munkáju-

kat. A jövőbeni jó együttműködés reményében kívánok Önöknek katonaköszöntéssel jó erőt, 

egészséget.” 

Elmondja, a levelet dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter és dr. Benkő Tibor vezérezredes, 

honvéd vezérkari főnök írta alá. A levelet azért tartotta fontosnak felolvasni, mivel Pápáról is 

dolgoztak önkéntesek az árvízi védekezésben, illetve a pápai katonák, a bázisrepülőtér kato-

nái, annak a technikai eszközei a Győrújfalui védekezésben kulcsfontosságú szerepet játszot-

tak. Jó volt tudni azt, hogy az egyik legkritikusabb ponton pápai katonák segítették a védeke-

zést, amelyet ezúton is megköszön a katonáknak és az önkénteseknek is. 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a hatáskörébe tartozó előter-

jesztéseket megtárgyalta, és azokat egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

 

 

1. Személyi ügyek 

I. Jókai Mór Városi Könyvtár vezetői állására kiírt pályázat elbírálása 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Dr. Hermann István pályázó. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Humánerőforrás Bizottság támogatja dr. Hermann István pályázatát, tekintettel sokoldalú, 

kreatív személyiségére, szakmai és tudományos munkásságára, mely ezidáig is pozitív hatás-

sal volt a könyvtár közművelődési feladatkörének legszélesebb értelemben vett színvonalas 

ellátására. Ebből adódóan dr. Hermann István újraválasztása garanciája lehet Városi Könyvtá-

runk szakmai, társadalmi és infrastrukturális megújulásának. 

Elmondja, a pályázó nem kérte a napirend zárt ülés keretében történő tárgyalását. 
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Dr. Hermann István pályázó 

Szeretné megköszönni a segítséget, amit az új könyvtár kialakításához eddig kaptak a testület 

tagjaitól, illetve a város intézményeitől. Reméli, hogy a segítségre a költözés befejezéséhez, 

majd az új könyvtár beindításához is számíthatnak.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A könyvtárak sok évszázadon keresztül működő intézmények, így a segítségre még sokszor 

nyílik majd lehetőségük. 

Elmondja, a 2013-as év a költözés miatt a könyvtár életében nagy próbatétel lesz, hiszen ott 

körülbelül 50 éve gyűjtöttek különböző dokumentumokat. Véleménye szerint nem lesz egy-

szerű a költözés, valamint az új helyen a feltételek megvalósításának lebonyolítása, illetve 

megteremtése. Úgy gondolja, a könyvtár az eddigi Esterházy-kastélyban lévő helyénél alkal-

masabb helyen fog működni, hiszen egy korszerűbb állagú és gépészetű épületbe kerül, más-

részt pedig olyan terek állnak majd rendelkezésre, amik a korszerű információközvetítés szá-

mára alkalmasabb helyszínt biztosíthatnak. Hozzáteszi, erre a munkára kevésbé volt alkalmas 

és inkább muzeális teremkönyvtárnak volt tekinthető a kastélyban történő elhelyezés. Az új 

könyvtár kialakításához sok erőt és kitartást kíván. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

Dr. Hermann István képviselő bejelenti, hogy személyes érintettségre tekintettel nem vesz 

részt a szavazásban. 

 

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

rozatot hozta: 

 

99/2013. (VI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 42. § 2. pontjában biztosított jogkörében eljárva a Kjt. 23. 

§-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési 

és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 

jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 

150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet foglaltak figyelembe vételé-

vel a Jókai Mór Városi Könyvtár magasabb vezetői igazgatói 

beosztásának ellátásával dr. Hermann Istvánt bízza meg.  

A megbízás 2013. július 1-től 2018. június 30-ig terjedő határo-

zott időre szól.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a magasabb 

vezetői megbízással kapcsolatban szükséges munkáltatói intéz-

kedéseket tegye meg.  

 

Határidő: 2013. június 30. 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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II. Pápai Városi Óvodák vezetői állására kiírt pályázat elbírálása 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Csákvári Judit pályázó. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Csákvári Judit pályázó további öt évre szóló vezetői megbízását a Humánerőforrás Bizottság 

támogatja arra tekintettel, hogy az elmúlt időszakban olyan vezetési stílust valósított meg, ami 

alkalmas volt arra, hogy az intézmény egészében felszabadítsa a meglévő kreatív energiákat, 

és ezek a felszabaduló energiák és lehetőségek az óvoda egészét tekintve egy pozitív változást 

hoztak mind a szakmai munka, mind az óvoda tárgyi feltételeinek fejlesztése terén. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

Zsegraics Gyula képviselő bejelenti, hogy személyes érintettségre való tekintettel nem vesz 

részt a szavazásban. 

 

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

rozatot hozta: 

 

100/2013. (VI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 67. §-ában, valamint a 

Kjt.23. §-ában, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvénynek a közoktatási intézményekben 

történő végrehajtására kiadott 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 

5.§-ában foglaltak alapján a Pápai Városi Óvodák magasabb ve-

zető, óvodavezetői feladatainak ellátásával Csákvári Juditot bíz-

za meg.  

 

A magasabb vezetői megbízás 2013. augusztus 1-től 2018. július 

31-ig terjedő határozott időre szól. 

 

A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a magasabb 

vezetői megbízással kapcsolatban szükséges munkáltatói intéz-

kedéseket tegye meg.  

 

Határidő: 2013. július 31.   

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Úgy gondolja, az óvodai rendszer sem áll kisebb kihívások előtt, mint a könyvtár kapcsán 

elhangzott kihívások. A változó jogszabályok között a változó nagyságú feladatok ellátásához 

sok sikert, erőt, egészséget kíván Csákvári Judit intézményvezetőnek és munkatársainak. 
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III. Pápa-Kéttornyúlak Városrész Önkormányzata tagjainak megválasztása  

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak a településrészi önkormányzati képviselő-jelöltek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a részönkormányzati képviselői megbízatásra jelölést kapott polgárokat. Elmondja, 

korábban már megpróbálkoztak a Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzat megalakításával, 

amely azonban akkor nem járt sikerrel. Feltétlenül fontosnak tartották, hogy ebben az önkor-

mányzati ciklusban a másik két városrészhez hasonlóan Kéttornyúlakon is megalakuljon a 

városrészi önkormányzat. Úgy látja, hogy a Borsosgyőri és Tapolcafői Városrészi Önkor-

mányzat működését az ott élő polgárok jó szívvel fogadták, munkájukat érdeklődéssel kísérik, 

és értékes véleményeket kapnak Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének munkájá-

hoz. Bízik abban, hogy ezúttal sikeresen megalakulhat ezen városrész önkormányzata is, és 

hasonló sikerrel és érdeklődéssel tudja majd folytatni a munkáját. 

 

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

a jelölteket, hogy néhány szóval mutatkozzanak be. 

 

Kovács Tiborné településrészi képviselőjelölt 

Pápa-Kéttornyúlaki lakos, a településrész óvodájában dolgozik dajkaként, két gyermeke van. 

 

Magvasi Józsefné településrészi képviselőjelölt 

Pápa-Kéttornyúlaki lakos, két fia van, özvegy. Hozzáteszi, teljes erővel, tiszta szívvel fogja 

szolgálni a településrész érdekeit és jövőjét. A településrészen található Művelődési Házban 

dolgozik. 

 

Szabó Attiláné településrészi képviselőjelölt 

Pápán született, majd férjhez menetelét követően költözött Kéttornyúlakra, közel 25-26 éve 

vesz részt a közösség munkájában, és ezt szeretné tovább folytatni településrészi képviselő-

ként. 

 

Velti József  településrészi képviselőjelölt 

Pápán született, később költözött a településrészre. Hozzáteszi, a legfontosabbnak a sportélet 

fenntartását tartja a településrészen, majdnem 20 éve vezeti a Kéttornyúlaki Sportegyesületet. 

Megemlíti, hogy a negyed osztályban első helyezést ért el a településrész csapata. Hangsú-

lyozza, a településrészi önkormányzaton keresztül is szeretné a sportélet érdekeit előtérbe 

helyezni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni a bemutatkozásokat, a bajnoki címhez – ellenfélként is – gratulál. A részönkor-

mányzat elnöke a törvény erejénél fogva az adott körzet önkormányzati képviselője, azaz Má-

té István képviselő. 

 

Máté István bejelenti, hogy sem a személyéről szóló, sem a kéttornyúlaki képviselőjelöltekről 

szóló szavazásokon nem kíván részt venni. 

 

Kéri a testület állásfoglalását Máté István képviselőnek a Kéttornyúlaki Városrész Önkor-

mányzata elnökévé választásával kapcsolatban. 

 

 



 

 

7 

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

rozatot hozta: 

101/2013. (VI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.11.) önkormányzati 

rendelete 42. § (2) bekezdése alapján Máté István önkormányza-

ti képviselőt a Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzata elnöké-

vé megválasztja. 

    Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Kovács Tiborné településrészi önkormányzati képviselővé vá-

lasztásával kapcsolatban. 

 

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

rozatot hozta: 

102/2013. (VI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete 

42. § (2) bekezdése alapján Kovács Tibornét a Kéttornyúlaki 

Városrész Önkormányzata tagjává megválasztja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Magvasi Józsefné településrészi önkormányzati képviselővé 

választásával kapcsolatban. 

 

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

rozatot hozta: 

103/2013. (VI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete 

42. § (2) bekezdése alapján Magvasi Józsefnét a Kéttornyúlaki 

Városrész Önkormányzata tagjává megválasztja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Szabó Attiláné településrészi önkormányzati képviselővé válasz-

tásával kapcsolatban. 

 

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

rozatot hozta: 
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104/2013. (VI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete 

42. § (2) bekezdése alapján Szabó Attilánét a Kéttornyúlaki Vá-

rosrész Önkormányzata tagjává megválasztja. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Velti József településrészi önkormányzati képviselővé választá-

sával kapcsolatban. 

 

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

rozatot hozta: 

105/2013. (VI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete 

42. § (2) bekezdése alapján Velti Józsefet a Kéttornyúlaki Vá-

rosrész Önkormányzata tagjává megválasztja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Megválasztásukat követően a településrészi önkormányzati képviselők a képviselő-testület 

előtt leteszik az esküt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Gratulál a képviselőknek a megválasztásukhoz. Elmondja, hogy a Kéttornyúlaki Városrészi 

Önkormányzat működéséhez Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében 1 millió 

Ft-ot biztosítanak. 

 

1. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) ön-

kormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítá-

sáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

A napirendi pont tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői, a mellékelt 

jelenléti ív szerint. Máté István a testület üléséről kiment, jelen van 11 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az önkormányzat intézményeivel az egyeztetés megtörtént, az intézményvezetők az 

előirányzat módosítási javaslatot elfogadják.  
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A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül, a Gazdasági, a Humánerőforrás, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság egy-

hangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, a bizottsági üléseken kiosztásra került az 1., 2. és 

3. számú melléklet. A bizottságok a mellékletek figyelembe vételével tárgyalták az előterjesz-

tést. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Megkérdezi, Pápa Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési célú feladatai között az 5.12. 

soron a Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésénél jelenleg miért 0,- Ft szere-

pel.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a testület által a februári ülésen elfogadott Pápa Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) számú önkormányzati rendelete bevételi oldala - ismert 

helyi gazdasági folyamatok miatt - olyan kockázatot rejt magában, amivel számolniuk kell. 

Abban az esetben, ha ezekről a kockázatokról utólag kiderül, hogy azokból semmi nem válik 

valóra, akkor a forrás oldalon is lehet számolni korábban már tervezett beruházások megvaló-

sításával. Hangsúlyozza, amennyiben problémák jelentkeznek az említett helyen, azt valami-

lyen módon ellensúlyozniuk kell. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Bízik abban, hogy dr. Áldozó Tamás polgármester által említett problémák el fogják kerülni a 

várost. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

 

16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú ön-

kormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfe-

lelően megalkotja. 
 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

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

mányzati rendelet-tervezete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 

ezek megsértésének jogkövetkezményeiről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bakalár Attila köztisztviselő és Radó István, a Közterület-

Felügyelet vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Tapolcafői Városrész Önkormányzatának 

Testülete a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Borsosgyőri Városrész 

Önkormányzata a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja azzal, hogy a 12. § 

(6) bekezdését az alábbiak szerint javasolja elfogadásra: A közösségi együttélés alapvető sza-

bályait sértő magatartást követ el, aki ebet játszótérre, sporttelepre, sportpályára bevisz vagy 

beenged. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

A módosítást elfogadásra javasolja, törvényességi aggály azzal kapcsolatban nem merül fel. 

Hozzáteszi, a jogszabályokban a sportlétesítmény megnevezés szerepel, amely sportrendez-

vény megrendezésének helyszínéül szolgáló építményre és területre vonatkozik. A módosítást 

az alábbiak szerint javasolja elfogadásra: 

„A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki ebet játszótérre, 

vagy sportlétesítménybe bevisz vagy beenged.” 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző által ismertetett módosítást befogadja, így az eredeti előter-

jesztésnek tekintendő. Elmondja, az önkormányzatnak már volt a közösségi együttélés szabá-

lyaival kapcsolatos rendelete, amelyet azonban Alkotmánybírósági döntés miatt kellett hatá-

lyon kívül helyezni. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Hozzászólásában elmondja, a rendelet-tervezetben foglaltak szerint a közösségi együttélés 

alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője százötvenezer forintig terjedő közigazgatási 

bírsággal, vagy ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható. A rendelet-tervezet 1. § 

(7) bekezdésében foglaltak szerint fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszí-

ni bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy 

amennyiben az önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja. 

Abban az esetben, ha a fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot kiszabni nem lehet, fi-

gyelmeztetés intézkedést kell alkalmazni. Véleménye szerint életszerűtlennek tűnik, hogy 

bárki is vállalja a bírság megfizetését, amennyiben figyelmeztetéssel is megúszhatja a bünte-

tést. 

A rendelet-tervezet 7. §-ban szerepelnek azok a közösségi együttélés szabályait sértő magatar-

tások, amelyek miatt szankciót lehet alkalmazni a temetők rendjére vonatkozó szabályok 

megszegésével kapcsolatban. Korábbi testületi ülésen már felvetette, hogy nem túl elegáns 

dolog, hogy halottak napján a temetők előtt búcsúi bazárt rendeznek az árusok. Ezen megálla-

pításával az akkori polgármester, dr. Kovács Zoltán is egyetértett, hogy ez a magatartás az 

ünneppel nem összeegyeztethető. Javasolja, hogy ennek tilalmát, vagy engedélyhez kötését is 

tartalmazza a rendelet-tervezet.  

A rendelet-tervezet 1. § (5) bekezdésében szerepel, a közigazgatási bírság kiszabásakor figye-

lembe kell venni a cselekmény elkövetésének időpontját megelőző két éven belül az elkövető 
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együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt történt felelősségre vonását, valamint 

hogy enyhítő körülményként kell figyelembe venni az elkövetőnek a hatósági eljárás során a 

hatósággal való együttműködését. Érdeklődik, hogy milyen formában tartják nyilván az előző 

években kiszabott bírságokat, és azokat hogyan veszik figyelembe enyhítő körülményként. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A temetők bejáratának környékén való kereskedelmi tevékenység közterület-használati enge-

délyhez kötött, és az önkormányzat ilyen tevékenységre nem ad ki engedélyt. Abban az eset-

ben, ha valaki ennek ellenére mégis ilyen tevékenységet folytatna, akkor az önkormányzat 

másik rendeletét szegi meg, és az alapján lehet eljárni az elkövetővel szemben. Pontosan emi-

att nem lehet beépíteni ebbe a rendeletbe Pingiczer Sándor képviselő által elmondottakat, mert 

az önkormányzat lenne az alanya a normasértő magatartásnak, ha ők adnák ki az engedélyt.  

Hozzáteszi, az utóbbi években már nem fordult elő ilyen magatartás, megjegyzi, kérelem és 

az elutasítás miatt ebből fakadó sértődés azonban igen. A rendelet-tervezetben foglaltak, illet-

ve az eljárási szabályok a szabálysértési eljárás szabályai alapján fogalmazódtak meg, tehát az 

ott ismert eljárási formákat vették át.  

 

Máté István képviselő a testület ülésére visszaérkezett, jelen van 12 fő képviselő. 

 

Bakalár Attila köztisztviselő 

A rendeletben meghatározott eljárási szabályokat valóban a szabálysértési törvénnyel össz-

hangban állapították meg. A fiatalkorúval szemben alkalmazandó bírságot két részre kell osz-

tani, egyrészt amennyiben a fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik, ellene helye van a 

bírság kiszabásának. Amennyiben önálló jövedelemmel a fiatalkorú nem rendelkezik, de an-

nak megfizetését vállalja – itt nem vizsgálják, hogy azt milyen forrásból teszi – ebben az eset-

ben lehetőség van vele szemben a bírság kiszabására. Az enyhítő körülmény vizsgálatát most 

vezették be, így azt legkorábban csak két év múlva tudják vizsgálni, a nyilvántartás vezetését 

most kezdik el. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Formailag tulajdonképpen közigazgatási eljárásról van szó, amelyek határozathozatallal vég-

ződnek, az ügyiratokat és az abban lévő adatokat pedig az eljárási szabályoknak megfelelően 

kell kezelni. Az adatkezelést ilyen szempontból a törvény szabályozza, a köztisztviselőnek 

pedig lehetősége van fenti adatbázis kialakítására és az együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartások nyomon követésére. Megjegyzi, elképzelhetőnek tartja, hogy amikor egy fiatal-

korú, aki nem rendelkezik még önálló jövedelemmel, azonban vállalja a bírság megfizetését, 

akkor azt a szülő a zsebpénzéből vonja le. Valóban nem életszerű, hogy a határozatban felhív-

ják a figyelmet a bírság megfizetése elkerülésének lehetőségére, tehát véleménye szerint nem 

fognak sokan azért tenni, hogy kifizessék a fiatalkorú bírságát. 

 

Bakalár Attila köztisztviselő 

Amennyiben a fiatalkorúval szemben bírság kiszabására kerül sor, akkor nem lehet eltekinteni 

a személyes meghallgatásától, így az említett körülményeket ott helyben tisztázni kell. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A korábbi rendelet tárgyalásakor kialakult vita során is elhangzott, hogy tulajdonképpen itt a 

büntetések harmadik oszlopáról van szó a bűntettek és a vétségek mellett, és az együttélés 

alapvető szabályait sértő magatartások alakzatainak nincs még olyan kiforrott tudományos 

háttere, mint az említetteknek. Ezzel azt kívánja jelezni, hogy egész biztosan folyamatosan 

foglakozniuk kell majd ezen rendelet hatályosulásával, hiszen a gyakorlatban kialakulhatnak 

olyan szituációk, amelyek miatt új alakzatokat kell megfogalmazni, és azt a rendeletbe be kell 
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emelniük. Hozzáteszi, jó lenne, ha a rendelet öt éves hatályosulása során azt tapasztalnák, 

hogy egy alakzatra a gyakorlatban nem volt precedens, így azt akár a rendeletből el is hagy-

hatják. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

17/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkö-

vetkezményeiről szóló fenti számú önkormányzati rendeletét az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondos-

kodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térí-

tési díjak megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

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

vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

lag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

18/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa vá-

rosban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak meg-

állapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét az elő-

terjesztésben 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 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, fenti rendeletet módosítja az év során a legtöbbször a testület, ezért az ülést az in-

terneten követőknek elmondja, nem azért nem szóltak hozzá a képviselők az előterjesztéshez, 

mert annak tartalmát nem ismerik teljes mélységében. 

 

 

5. Pápa Város Önkormányzatának közművelődési koncepciója  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Rádi Róbert kabinetvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Baloghné Uracs Marianna a Jókai Mór Művelődési és Sza-

badidő Központ intézményvezető-helyettese. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság, valamint a Borsosgyőri Városrész Önkormány-

zatának Testülete egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Tapolcafői Városrész Önkormányza-

tának Testülete az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja azzal, hogy a koncepció 

IV. /1. pontjában a Rendezvények címszó alatt a 3. pont az alábbiakkal egészüljön ki: Város-

részi napok és programok.  

Elmondja, lehetőséget teremtettek arra, hogy az első olvasatban tárgyalt koncepciót – amelyet 

különböző internetes felületeken tettek közzé – bárki megismerje, az azzal kapcsolatos véle-

ményét akár anonim módon is kinyilváníthassa. Egyelőre úgy tűnik, nem volt sok hozzászólás 

az anyaghoz, hiszen fenti lehetőséggel csupán egyetlen szervezet, a Teleszterion Kulturális 

Egyesület élt. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozta: 

 

106/2013. (VI.27.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzata Közművelődési Koncepcióját az elő-

terjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

                Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 
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2. A Képviselőtestület felkéri a Jegyzőt, hogy Pápa Város Ön-

kormányzata Képviselőtestületének a helyi közművelődés-

ről szóló 10/2000. (III.20.) önkormányzati rendeletének - az 

elfogadott koncepcióban foglaltakkal összhangban történő - 

felülvizsgálatát terjessze a Képviselőtestület elé.  

 

Határidő: folyamatos  

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, rövid határidőn belül a helyi közművelődésről szóló rendeletet is módosítaniuk kell 

a koncepcióra alapozva. 

 

 

6. Pápa Város Önkormányzata közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási ter-

vének jóváhagyása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

            Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra java-

solja. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

A vagyongazdálkodási tervben a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon közé tartoznak az 

el nem idegeníthető önkormányzati lakások, amelyek műemléki jellegüknél fogva nem érté-

kesíthetők. Egyetért azzal, hogy középtávon ezeknek a felújítása, karbantartása, értékmegőr-

zése fontos feladat, ám a gyakorlat azt mutatja, hogy az önkormányzatnak erre nincs igazán 

pénze, az éves költségvetés részeként elfogadott felújítási névjegyzékben általában csak a 

legszükségesebb és a legfontosabb felújítások szerepelnek. Hozzáteszi, az igények jóval na-

gyobbak lennének a pénzügyi lehetőségeknél. Javasolja, hogy a középtávú feladatok közé 

vegyék be azt, hogy a műemlék jellegű lakásokban lakó bérlők anyagi erejének bevonásával 

újítsák fel az épületeket. Nyilván az értéknövekedést lakbér formájában visszakaphatja a bér-

lő, így talán külsőleg is megújíthatnák azokat a műemlék jellegű épületeket, lakásokat, ame-

lyek erre leginkább rászorulnak.  

Elmondja továbbá, hogy az üzleti vagyon részét képezik azok a lakások, amelyek felújíthatók. 

A lakás és nem lakás célját szolgáló helyiségekkel kapcsolatos vagyongazdálkodási terv sze-

rint a még felújítható lakások esetén azok felújítása és a leghatékonyabb hasznosítási mód 

megkeresése a cél. Véleménye szerint ez gyakorlatilag sok mindet takarhat, és nem igazán 

találkozik azzal a gyakorlatban előforduló lehetőséggel, hogy mi történik akkor, ha megürese-

dő önkormányzati bérlakásokról van szó. Az eddigi gyakorlat szerint ezeket a lakásokat – 

évek óta – értékesítésre jelölik ki, aminek az indokát nagyrészt el lehet fogadni, hiszen a lak-

bér gyakorlatilag nem fedezi a működtetés költségeit, így a városnak anyagilag nem érdeke a 

bérbeadás útján történő hasznosítás, legalábbis szociális alapú bérbeadásnál. Érdeklődik, hogy 

a piaci alapú bérbeadást mennyire preferálja a város.  

Úgy gondolja, hogy mivel a gyakorlat azt mutatja, hogy a szociális jellegű bérbeadásra és 

fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatására nem igazán teremt az önkormányzat la-

kásalapot, akkor talán meg kellene fogalmazniuk, hogy ezt a lehetőséget mennyire szeretnék 

folytatni. A szociális bérjegyzék hosszú évek óta nem változik, nem jelölnek ki új igénylőket.  
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A fiatalok első lakáshoz jutásával kapcsolatban sem változik a helyzet az ún. fecskeházaknál. 

Elmondja, amennyiben összeszedik az említettek ellen és mellett szóló érveket, akkor azokat 

figyelembe véve azt javasolná, hogy a szociális bérbeadás lehetőségét ne zárják ki teljesen, 

hiszen vannak olyan élethelyzetben lévő családok, akinek ez pár évre komoly segítséget 

nyújthat. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Pingiczer Sándor képviselő hozzászólása leginkább az önkormányzati lakásokról és helyisé-

gekről szóló önkormányzati rendelet feladatkörét érintő szabályozásokat érintette, azonban 

hangsúlyozza, a szociális bérbeadást nem zárják ki, az folyamatos. Az más kérdés, hogy új 

szociális névjegyzéket kellene készíteni. A fiatal házasoknak is folyamatosan biztosítják a 

lakáshoz jutás lehetőségét, ahhoz az önkormányzat rendelkezik lakásalappal, megjegyzi, a 

korábbi évekhez képest az igény jóval szerényebb. Hozzáteszi, 5-10 évvel ezelőtt ez jóval 

nagyobb feladatot jelentett. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatására is 

van forrás, az erre szánt keretet nem merítik ki, az más kérdés, hogy ez nyilván azért van így, 

mert viszonylag alacsony az ingatlanforgalom, és kevés adásvételre kerül sor fiatal házasok 

részéről.  

Úgy gondolja, hogy Pingiczer Sándor képviselő által felvetett kérdéseket a lakásrendelet fe-

lülvizsgálata során – amely egyébként szintén folyamatban van –lesz érdemes elővenni, meg-

fontolni, és esetleg változtatni a szabályozáson.  

A megürülő, illetve a műemlék jellegű lakásokkal kapcsolatban elmondja, egy lakást általában 

akkor értékesítenek, amikor egy társasházban már csak egy, illetve kettő önkormányzati lakás 

marad. Megjegyzi, vannak olyan önkormányzati lakások, amelyek kitesznek egy egész ház-

tömböt, példaként említi a Széchenyi-terv keretében épített Juhar utcai bérlakásokat. Ameny-

nyiben ezek a lakások megürülnek, újabb bérbeadásra van lehetőség. A belvárosi lakásokkal 

kapcsolatban elmondja, azt kell végiggondolni – nem feltétlenül 2013-ban – hogy amennyi-

ben a Fő tér környékének közterületei lényegesen megváltoznak, megújulnak, azok jóval érté-

kesebbé válnak, akkor ennek a közterületi felértékelődésnek a környékbeli ingatlanok értéké-

ben is meg kell majd nyilvánulnia. Úgy gondolja, hogy a testület jövőre, vagy esetleg később, 

amikor az ingatlanpiac is kissé megmozdul, felülvizsgálhatja az értékesítésre vonatkozó tilal-

mi listákat. Elképzelhetőnek tarja, hogy nagy alapterületű, Fő-téri, polgári lakásokat pályázati 

úton értékesítsenek. Ez egy másik fajta bevételi forma lehet annál, mint amikor korábban a 

bérleti joggal rendelkező számára nyílt meg a vételi jog, hiszen az egy más értéken történő 

értékesítés. 

Megérti Pingiczer Sándor képviselő által felvetetteket, azonban azokat a lakások és helyisé-

gek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet tárgyalásakor javasolja meg-

tárgyalni. Megkérdezi Pingiczer Sándor képviselőt, elfogadja-e a javaslatát. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elfogadja dr. Áldozó Tamás polgármester javaslatát. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozta: 
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107/2013. (VI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv) 7. § 

(2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának cél-

jából Pápa Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú va-

gyongazdálkodási tervét az előterjesztésben foglaltak figyelem-

be vételével az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Közép- távú vagyongazdálkodási terv (2013-2018) 

1. Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyon-

nal – felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a ki-

adáscsökkenés mellett szem előtt kell tartani, hogy az ne 

eredményezzen vagyonfelélést. 

3. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbí-

ró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok el-

látásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielé-

gítéséhez szükséges vagyon egységes elveken alapuló, 

átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, ér-

tékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő 

használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a felesle-

gessé vált vagyontárgyak elidegenítése. 

4. Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait (létrehozás, 

fejlesztés, bővítés, felújítás, stb) a Képviselőtestület és il-

letékes bizottságai döntései és az éves költségvetési ren-

delet határozza meg. 

5. Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást 

eredményező pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell 

használni. 

6. Az önkormányzati vagyon hasznosításának módjai: 

 

a) Vagyon értékesítése 
A rendelkezésre álló szabad vagyon forgalmi érték-

becslést követően, nyilvános pályázati kiírás alapján, 

az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet, az ön-

kormányzati lakások és helyiségek bérletéről és el-

idegenítéséről szóló rendelet, valamint az Nvtv. ren-

delkezéseit figyelembe véve idegeníthető el. 

 

b) Bérbeadás útján történő hasznosítás 
A lakás és nem lakás célú helyiségek hasznosítása 

elsősorban bérleti szerződés keretében, a piaci árak 

figyelembevételével történik. Az épületek minél ha-

tékonyabb kihasználása érdekében törekedni kell ar-

ra, hogy azok lehető legrövidebb időn belül haszno-

sításra kerüljenek.  

A közterületek bérbeadás útján történő hasznosítása 

a közterület használatról szóló rendeletben foglaltak 

az irányadók, azzal, hogy törekedni kell azok minél 

hatékonyabb hasznosítására. 
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c) Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosí-

tás 

Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet foly-

tathat, de vállalkozása az alaptevékenységének ellá-

tását nem veszélyeztetheti. 

   

Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: (2013-2023) 

 

1. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a közép-

távú vagyongazdálkodási terv szolgál. 

2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a ki-

adáscsökkenés mellett szem előtt kell tartani, hogy az ne 

eredményezzen vagyonfelélést. 

3. A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesíthető és 

más módon hasznosítható vagyonelemek felülvizsgálata. 

4. Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást 

eredményező pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell 

használni. 

5. Egyes stratégiai szempontból jelentőséggel bíró állami 

tulajdonú ingatlanok megszerzése. 

6. Hosszú távú gazdálkodás során a cél elsősorban bérle-

ményként történő hasznosítás, végső soron, - az állag-

romlásból eredő értékcsökkenés elkerülése miatt - az ér-

tékesítés. 

7. A minimális részesedést adó üzletrészeket, amennyiben 

az önkormányzat érdekeivel nem ellentétes célszerű ér-

tékesíteni 

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető   

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a Komplex humán szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településré-

szen című pályázat, amely a Rigó lakótelepre vonatkozó közösségfejlesztési és infrastruktúra-

fejlesztési pályázat egyelőre tartaléklistára került. Bízik abban, hogy az újabb pályázati lehe-

tőség megnyílását követően pozitív elbírálásában részesül majd a pályázat. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozta: 
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108/2013. (VI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 116/2012. 

(IX.27.), a 47, 48/2013. (IV.18.), valamint a 69, 74/2013. (V.9.) 

határozatok végrehajtására adott jelentéseket elfogadja. 

 

7. Vegyes ügyek 

 

a) „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” 

című pályázat benyújtása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A pályázat egyik hozadéka lehet, hogy megvizsgálják az önkormányzat által ellátott feladatok 

körét és a feladatellátás formáját. Ezekben az években az intézményi ellátási formából bizo-

nyos feladatok átkerülnek nonprofit gazdasági társasági formába történő ellátásra. Nincsenek 

arról meggyőzve, hogy a hatékonyságot, eredményességet tekintve minden feladat a megfele-

lő helyén van jelenleg. Példaként említi, hogy az ilyen típusú átvilágításnak különösen a Vá-

rosgondnokság által ellátott feladatok tekintetében látja értelmét, hiszen ott rendkívül sokrétű 

feladatellátás folyik. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

rozatot hozta: 

 

109/2013. (VI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja az 

ÁROP-1.A.5-2013 „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban 

levő önkormányzatok számára” című pályázati felhívásra Pápa 

Város Önkormányzata által pályázat benyújtását. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 

benyújtásával kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére, 

jognyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

b) Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása átmeneti ellátás Pápa, Kisfaludy u. 

16. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan földszintjén történő biztosí-

tása 

 

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

vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

rozatot hozta: 

110/2013. (VI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hajléktalan 

Személyek Átmeneti Szállása átmeneti ellátást a Pápa, Kisfalu-

dy u. 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan földszint-

jén biztosítja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a működési 

engedély módosítása érdekében a Veszprém Megyei Kormány-

hivatal Szociális és Gyámhivatalához nyújtson be kérelmet és a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

 

c) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal feladat-ellátási megállapodás 

kötése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására 

 

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

vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális, valamint a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

rozatot hozta: 

111/2013. (VI.27.) határozat 

1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. jú-

lius 1-től 2013. december 31-ig tartó időszakra a jelzőrend-

szeres házi segítségnyújtás ellátását a Szociális és Gyer-

mekvédelmi Főigazgatósággal kötött feladat-ellátási megál-

lapodás alapján vállalja. 
 

Utasítja a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 
 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Határidő: azonnal 
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2) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

polgármestert a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgató-

sággal kötött feladat-ellátási megállapodás aláírására. 
 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

d) Farkasgyepű és Bakonyjákó községekkel, valamint a Pápai Többcélú Kistér-

ségi Társulással a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátására kötött megállapodás 

megszüntetése; Farkasgyepű és Bakonyjákó Község Önkormányzatával a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására megállapodás kötése 

 

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

vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

rozatot hozta: 

 

112/2013. (VI.27.) határozat 

1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájá-

rul Farkasgyepű és Bakonyjákó községekkel, valamint a 

Pápai Többcélú Kistérségi Társulással a házi segítségnyúj-

tás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás ellátására megkötött megállapo-

dás – közös megegyezéssel, 2013. június 30. napjával törté-

nő - megszüntetéséhez. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás megszünte-

tésére vonatkozó okirat aláírására. 

 

Határidő: 2013. június 30. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a jelző-

rendszeres házi segítségnyújtás ellátását Farkasgyepű és 

Bakonyjákó települések közigazgatási területén Farkasgye-

pű Község Önkormányzatával és Bakonyjákó Község Ön-

kormányzatával kötött feladat-ellátási megállapodás alapján 

2013. július 1-től 2013. december 31-ig tartó időszakra vál-

lalja. 
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Felhatalmazza a Polgármestert Farkasgyepű Község Ön-

kormányzatával és Bakonyjákó Község Önkormányzatával 

feladat-ellátási megállapodás megkötésére.   

 

Határidő: 2013. július 1. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

e) Petőfi és Jókai szobrok áthelyezése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, korábban már felmerült, hogy az Esterházy-kastély rekonstrukciójából következő-

en a stílusukban, üzenetükben nem a barokk kastély elé való szobrokat más méltó helyre he-

lyezzék át. A szoboráthelyezésnek, mint fogalomnak fontos jelentősége van a jogszabályok 

miatt. Már korábban is felvetették, hogy szívesen fogadnak a lakosságtól javaslatokat, észre-

vételeket az elhelyezéssel kapcsolatban. A potenciális új helyszínt a szobor jogainak tulajdo-

nosaival, illetve a megfelelő szakmai szervezetekkel kell egyeztetni. Hozzáteszi, a Petőfi szo-

bor esetében közmegegyezésre jutó elhelyezési lehetőség látszik, méghozzá a Petőfi Sándor 

Gimnázium előtti területen, ahol egy méltó helyet tudnának kialakítani szobor számára, hoz-

záteszi, amely ünnepségek tartására is alkalmas lenne. A Jókai szobor esetében más helyzet 

áll fent, hiszen az a szobor művészi kompozíciójában, megjelenésében is más, inkább nonfi-

guratív irányba mutat. Ezt a szobrot a Jókai utca elején, a Csóka környékén szeretnék elhe-

lyezni, hiszen a valamikori Jókai Mór Általános Iskola, a közterület elnevezése, és a közelben 

található Jókai-ház is ezt indokolná. Sajnos a Jókai-ház előtti tér nem olyan kialakítású, amely 

alkalmas lenne egy ilyen szobor méltó elhelyezésére. A Képviselőtestület felhatalmazásával 

azonban megkezdődhetnek az egyeztetési folyamatok. 

A Fő tér jelenleg munkaterület, a templom előtti területre is vissza fognak kerülni az ezt jelző 

kerítések, hiszen a majdani jégpályának a gránitkővel való burkolását a kivitelező a következő 

hetekben tervezi. Az ott elhelyezkedő Esterházy Károly szobor állagának megóvása érdeké-

ben távolították el onnan a szobrot, és folyamatosan keresték annak a lehetőségét, hogy Mar-

ton Lászlónéval a terveknek megfelelő helyre történő felállításról tudjanak egyeztetni, aki 

azonban erre nem volt hajlandó és indokot sem adott erre. A levélváltások során az önkor-

mányzat ahhoz az állásponthoz tartja magát, amit a tervezési koncepció során elfogadtak, azaz 

a szobrot a Korvin utcával szemben található, a Nagytemplom oldalán lévő újonnan kialakí-

tott térrészre kívánják felállítani. Megjegyzi, a joggyakorlatot átvizsgálva arra jutottak, hogy 

az említett helyre történő áthelyezés nem minősül szoboráthelyezésnek, hiszen ugyanazon a 

helyrajzi számon, ugyanazon a téren belül kerül egyik helyről a másikra. Az említett szobrot 

egy olyan időpontban állították fel a Fő téren, amikor a pápai Fő tér arculata, működési kon-

cepciója, struktúrája egészen más volt, például parkolók, buszmegállók, járdák, és különböző 

zöldterületek voltak a téren. Úgy gondolják, hogy az akkori és a mostani térállapot a szobor 

elhelyezését illetően nem vethető össze, ráadásul a szobor az első koncepció szerint nem is 

arra a helyre készült, ahol később felállíttatott, hiszen a lottózó előtti térben helyezték volna 

el, csak egy akkori helyszíni bejárás eredményeként került a templom sarkához. Hozzáteszi, a 

szobrot egy más kompozícióval kiegészítik, méghozzá a 18. század közepén készült Pápa 

festmény alapján készült térplasztikával, amit a szobor mellett helyeznének el, és tulajdon-

képpen a városépítő gróf szobra mellett fog elhelyezkedni az a város, amit a gróf a 18. század 

közepén épített. Megjegyzi, bizonyára lesznek majd ennek fordulatai a nyilvánosság előtt is. 

 

 

 



 

 

22 

Pingiczer Sándor képviselő 

Megkérdezi, miért nem járul hozzá a szobor tulajdonosának képviselője a szobor áthelyezésé-

hez. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Marton Lászlóné egyszerűen nem hajlandó szóba állni az önkormányzattal, az egyeztetési 

megkeresésekre a válasza minden esetben elutasító volt, így nincsenek tisztában az indokok-

kal. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

rozatot hozta: 

 

113/2013. (VI.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

Polgármestert, hogy Somogyi József Petőfi szobra és 

Szervátiusz Tibor és Szervátiusz Jenő Jókai szobra áthelyezésé-

nek lehetőségét vizsgálja meg és az új helyszínre vonatkozó el-

képzeléseket terjessze a Képviselőtestület elé. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos  

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

     Molnár István városfejlesztési osztályvezető  

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

dés c) pontja alapján indítványozza, hogy a 99. és 100. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen 

tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül elfogadta az indítványt. 

 

A zárt ülést követően a Képviselőtestület 09,25 órakor nyilvános ülésen folytatja munkáját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A zárt ülést követően a nyilvános ülésen ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott dön-

téseit. Elmondja, a testület soron következő ülése várhatóan 2013. július 4-én 8,00 órakor 

lesz, ahol megtárgyalják az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programját. Az előterjesz-

tést cd lemezen fogják küldeni a képviselőknek. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 09,28 órakor bezárja. 

 

K. m. f. 

  

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester jegyző 


