PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE
Szám: 1/1- 130 /2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. július 4-i ülésén, a
Városháza épületének nagytermében.

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester
Dr. Péntek Árpád, Császár Endre, dr. Hermann István, Zsegraics Gyula,
Bocskay László, Venczel Csaba, dr. Vörös Ibolya, Pingiczer Sándor, Grőber
Attila képviselők, 11 fő
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Horváthné Farkas Andrea aljegyző,
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető
Rádi Róbert kabinetvezető,
Nagy Zsolt gazdasági 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.
Szirbek Rita, Erőss Bulcsú és Máté István képviselő a távolmaradását bejelentette.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Köszönti a Városháza épületének nagytermében a megjelenteket és az ülést az interneten keresztül követőket, a testület ülését 8,00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, 11 fő képviselő jelen van.
Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról, azzal a kiegészítéssel, hogy a 107., 108., 109. sorszámú előterjesztéseket a vegyes ügyek között tárgyalja meg a
testület.
A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
117/2013. (VII.4.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. július
4-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
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1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013.
(…) önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
2.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013.
(...) önkormányzati rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

3.

Pápa Város Önkormányzata helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadása
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető

4.

Vegyes ügyek

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a hatáskörébe tartozó előterjesztéseket megtárgyalta, és azokat egyhangúlag megtárgyalásra javasolja.

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013.
(III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Elmondja, a rendelet módosítását az indokolta, hogy a közműfejlesztésekkel kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozatok és megállapodások miatti megkeresések megemelkedett számára tekintettel szükségesnek tartják azt, hogy a közterületek használatához történő hozzájárulásra
vonatkozó megállapodások aláírását, és az azokat megalapozó tulajdonosi nyilatkozatok kiadását polgármesteri hatáskörbe utalják 1.000.000,- Ft-os értékhatárig.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról.
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A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:
19/2013. (VII. 4.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló fenti számú önkormányzati rendeletét
az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben
szokásos módon – gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős:
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló
13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, törvény erejénél fogva kötelező volt a rendeletet az előterjesztésben foglaltakkal kiegészíteniük,
ugyanakkor a közterületek filmforgatási célú használatára nem volt eddig túlságosan nagy
igény. Hozzáteszi, volt már rá példa, hogy Pápán játékfilmet forgattak, azonban fel kell készülniük arra, ha felmerülne ilyen igény.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról.
A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:
20/2013. (VII. 4.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterület
használatról és a reklámozás rendjéről szóló, 13/2013. (V.9.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló fenti számú
önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően megalkotja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben
szokásos módon – gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős:
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
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3.

Pápa Város Önkormányzata helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadása
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető

A napirend tárgyalásán jelen van Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető, a mélyszegénységben élők és romák helyzete munkacsoport vezetője, Csákvári Judit, a gyermekek helyzete,
esélyegyenlősége, gyermekszegénység munkacsoport vezetője, Szalainé Tihanyi Andrea, az
idősek, fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége munkacsoport vezetője, valamint Orbánné
Szekér Dorottya, Sándor Judit és Horváth Judit esélyegyenlőségi referensek.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális, a Humánerőforrás Bizottság, a Borsosgyőri és
a Tapolcafői Városrész Önkormányzata, a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, a
Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Pápai Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Szociálpolitikai Kerekasztal egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Elmondja, a Helyi Esélyegyenlőségi Program 16. oldalán a Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma nemenként című táblázatban adminisztrációs
hiba folytán elírás történt. A „18-29 évesek száma oszlop 2010. évre vonatkozó adatainál a
férfiak száma helyesen: 5463 fő, az összesen adat helyesen 10.495 fő. A módosítást befogadja, így az eredeti előterjesztésnek tekintendő.
Az előterjesztést elektronikus formában kapták meg a képviselők, annak terjedelmére való
tekintettel.
Venczel Csaba képviselő
Köszönetet mond a program elkészítésében részt vevők munkájáért, hiszen rendkívül tartalmas és összetett anyagról van szó. A program valamennyi olyan társadalmi réteget érint,
amelynek felzárkóztatására oda kell figyelni. Az anyagban többször is említik az egyházakat,
akik szintén érintettek a romák és/vagy mélyszegénységben élők felzárkóztatásában. Javasolja, hogy az egyházak a saját intézkedési tervüket ezzel a programmal koherensen készítsék el,
hiszen az egyházi óvodák, iskolák és egyéb szolgáltatásaik kapcsán szintén foglalkoznak a
programban megjelölt célcsoportokkal. Hozzáteszi, bizonyos pályázatokat az önkormányzat
az egyházakkal együtt tud benyújtani és megvalósítani, ezért is fontos, hogy az egyházak is
megismerjék a programot, és részt vegyenek annak megvalósításában.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a dokumentum természetesen nyilvános, bárki számára hozzáférhető, az Pápa város honlapján is elérhető lesz, illetve igény szerint megküldik annak, aki nem elektronikus
formában szeretné a programot megismerni.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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118/2013. (VII.4.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város
Helyi Esélyegyenlőségi Programját megtárgyalta és elfogadja.
Utasítja a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Horváth Judit esélyegyenlőségi referens
Sándor Judit esélyegyenlőségi referens
4.

Vegyes ügyek
a) Gróf Esterházy Károly Múzeum szakmai tevékenységének támogatására,
központi forrás elnyerésére Pápa Város Önkormányzata által pályázat
benyújtása

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Dr. Hermann István képviselő
Véleménye szerint az elmúlt évek egyik legfontosabb előterjesztéséről van szó, hiszen közel
70 év után visszatérhet az ősgaléria Pápára, ami azt jelenti, hogy az Esterházy-kastély még
méltóbban tudja képviselni azokat a hagyományokat, amelyek a kastélyhoz és a városhoz
kapcsolódnak. Bízik abban, hogy a pályázat kedvező elbírálásban részesül, és minden kép
visszakerülhet, és azokat az eddigi helyükön legfeljebb másolatokkal pótolják.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Valóban jelentős fordulat történt az ügyben, hiszen az Országos Közgyűjtemény főigazgatója
korábban megtagadta a képek visszaadását, és azt javasolta, hogy jó minőségű fotómásolatot
tegyenek ki az Esterházy-kastélyban. A Veszprém Megyei Utazás Kiállításon Halász János
kultúráért felelős államtitkárral beszéltek a problémáról, aki ezt követően utasította a főigazgatót arra, hogy a képeket - egyébként a jogszabályoknak megfelelően - a pápai Esterházykastélyba helyezzék el letétbe. Hozzáteszi, van remény arra is, hogy az Ősök csarnoka azon
darabjai is visszakerülhetnek Pápára, amelyeket ez a közgyűjtemény időközben letétbe elhelyezett más intézményeknél, például az ELTE Rektori Irodájában. Az a képanyag, ami ennek
a közgyűjteménynek a birtokában van, ennél jóval nagyobb, hiszen az Esterházy-kastélyban
található képek, grafikák jelentős része szerencsére megmenekült a háborús pusztítás után.
Hozzáteszi, valamennyi képet szeretnék az eredeti helyére visszahozni. Amennyiben erre sor
kerül, akkor a méltó elhelyezéshez forrást kell biztosítani, ezt a munkát tudnák megkezdeni a
pályázatnak köszönhetően, és a képeken mintegy 25 millió Ft körüli restaurálást végeztethetnének el.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról.
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A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
119/2013. (VII.4.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja - a
Gróf Esterházy Károly Múzeum szakmai tevékenységének támogatására, a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól
szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet 1. § (2) a) pontja szerinti
központi forrás elnyerésére - Pápa Város Önkormányzata benyújtott pályázatát.
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 vállalja, hogy az Ősök csarnoka rekonstrukciós kiállítás megrendezéséhez a szükséges önrészt, továbbá a teljes
bekerülési költség és a megítélt támogatás összege közötti különbséget - Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése
Egyéb feladatok 5.3. Általános tartalék terhére - biztosítja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal
kapcsolatban szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert kabinetvezető
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
b) Pápa város 800 éves jubileumához kötődő arculati elemek megtervezéséhez, a jubileumhoz kötődő attrakciókhoz pályázatok kiírása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Az előterjesztés a 2014. évi programsorozatot előlegezi meg, hiszen 2014-ben fogja a város
első hiteles, okleveles említésének a 800. évfordulóját ünnepelni. Ehhez kapcsolódóan javasolnak egy pályázatot kiírni, ahol szeretnék megterveztetni az évfordulós rendezvénysorozat
arculati elemeit. Szeretnék a háromtagú bíráló bizottság felkérését a polgármester hatáskörébe
utalni és olyan szaktudással rendelkező embereket felkérni, akik érvényes ítéletet tudnak
mondani a beérkezett pályamunkákról. Hozzáteszi, nyilván azok lehetnek a bíráló bizottság
tagjai, akik nem pályáznak. Az előterjesztés második része arról szól, hogy felhívják a város
polgárainak, szervezeteinek figyelmét a javaslattételre, és arra, hogy mondják el, mivel szeretnének ebben a programsorozatban részt venni. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat, illetve a Képviselőtestület ezek közül a programok közül választja ki azt, amelyiknek a programsorozatba történő beillesztését elképzelhetőnek tartja. Előfordulhat, hogy korainak tűnik a
döntéshozatal, de szeretnék, ha december közepén már össze tudnák állítani az egész jövő évi
programfüzetet.
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Dr. Hermann István képviselő
A Pápai Levéltár, a Gróf Esterházy Károly Múzeum, illetve a Jókai Mór Városi Könyvtár
közösen nyújtott be egy pályázatot egy konferencia szervezésére a 800 éves évfordulóhoz, és
úgy tűnik, sikerül ennek megvalósításához támogatást nyerniük. Bízik abban, hogy a program
színvonalára tekintettel ezt Pápa Város Önkormányzata is támogatni fogja. Szeretnének egy
újabb tanulmánykötetet összehozni Pápa város történetéből.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról.
A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
120/2013. (VII.4.) határozat
I.
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a
város 800 éves jubileumához kötődő arculati elemek megtervezéséhez nyílt pályázat kiírását.
Továbbá vállalja, hogy a rendezvénysorozat arculati elemeinek
megtervezéséhez benyújtott pályázatok nyerteseit – Pápa Város
Önkormányzata 2013. évi költségvetése Egyéb feladatok 5.3.
Általános tartalék terhére – díjazásban részesíti.
II.
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a
város 800 éves jubileumához kötődő attrakciókhoz pályázat kiírását és egyetért azzal, hogy a Humánerőforrás Bizottság által
elfogadott attrakciók 2014 évben megvalósuljanak.
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázatokkal kapcsolatban a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert kabinetvezető
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján indítványozza, hogy a 105.,106.,107., és 108. sorszámú előterjesztéseket
zárt ülésen tárgyalja meg a testület.
A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt.
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A zárt ülést követően a Képviselőtestület 08,20 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 11,45 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

