
 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 147 /2013. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. augusztus 15-i ülé-

sén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Unger Tamás alpolgármester 

 

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

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

Szirbek Rita, Grőber Attila képviselők, 13 fő  

  

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 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. 

 

Erőss Bulcsú képviselő a távolmaradását bejelentette. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

resztül követőket, a testület ülését 8,00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtes-

tület határozatképes, 13 fő képviselő jelen van.  

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

133/2013. (VIII.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. au-

gusztus 15-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 
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1. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére támogatás bizto-

sítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Fő téri közterületi térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos 

döntés  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

            Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

3. Vegyes ügyek 

 
 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

1. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Ki-

rendeltsége részére támogatás biztosítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Csillag István tű. alezredes, kirendeltség-vezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség és az önkormányzat között az elmúlt évek 

során jó együttműködés alakult ki, hozzáteszi, ez arra az időszakra is vonatkozik, amikor már 

nem az önkormányzat volt a fenntartó. A támogatás összege megegyezik a tavalyival, ami 

ugyan az éves működési költségeket tekintve nem túl magas, azonban gesztus értékű, és moz-

gásteret biztosít a nem kötelező feladatok ellátása során. 

 

Csillag István kirendeltség-vezető 

Elmondja, 2013 júniusától a kirendeltséghez került a veszélyes áruszállítás hatósági ellenőrzé-

sének hatásköre, ami jelentős többletfeladatot ró az intézményre. Ennek olyan aspektusai is 

vannak, hogy a területen élő állampolgárok biztonságát mennyiben befolyásolja ez a tevé-

kenység. A feladattal kapcsolatos eszközellátás még rendkívül szegényes, így a támogatást 

erre kívánják fordítani.  

 

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 hatá-

rozatot hozta: 

134/2013. (VIII.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Veszprém 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavé-

delmi Kirendeltség 2013. évi katasztrófavédelmi feladatainak el-

látásához a 2013. évi költségvetése terhére 250.000,- Ft összeget 

biztosít. 
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Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmaz-

za a polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédel-

mi Igazgatósággal pénzeszköz átadására vonatkozó megállapo-

dást kössön. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

       Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

       Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

2. Fő téri közterületi térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos döntés  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
Elmondja, korábban már több alkalommal tárgyalt a testület a kamerarendszerrel kapcsolat-

ban, és nyilvánvalóvá vált, hogy a megváltozott jogi szabályozáshoz alkalmazkodva kellett 

ezzel kapcsolatban a testületnek határozatokat hoznia, illetve ki kellett alakítani a rendőrség-

gel a megfelelő jogszerű működés feltételeit. A jelenlegi előterjesztés is ebbe a sorba illeszke-

dik be, most egy 12 kamerából álló rendszer működését fogják biztosítani. 

 

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 hatá-

rozatot hozta: 
 

135/2013. (VIII.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a rendőrség-

ről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. § (3) bekezdésében biz-

tosított jogkörében hozzájárul a város közterületén térfigyelő 

kamerarendszer üzemeltetéséhez az alábbi helyeken: 

 

A térfigyelő rendszer kamerái Pápa Belvárosában: 

 

1. Major utca – Kossuth Lajos utca kereszteződésében találha-

tó bank épületén fix 

2. Kossuth Lajos utca – Márton István utca kereszteződésében 

a Kossuth u. 18. sz. alatti épületen fix 

3. Deák Ferenc utca – Fő utca kereszteződésében a Fő u. 23. 

sz. alatti épületen fix 

4. Fő utca 12. sz. épületen (Járási Hivatal) fix 

5. Fő tér 17. sz. alatti épületen mozgatható 

6. Fő tér 25. sz. előtti SZ1 jelű közvilágítási oszlopon fix 

7. Fő tér 25. sz. előtti SZ1 jelű közvilágítási oszlopon mozgat-

ható 
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8. Fő tér – Gróf út torkolatában, a G6 jelű közvilágítási oszlo-

pon fix 

9. Fő tér 11. szám előtti T5 jelű közvilágítási oszlopon fix 

10. Fő tér – Fő utca csatlakozásában az R13 jelű közvilágítási 

oszlopon mozgatható 

11. Fő tér – Korvin utca csatlakozásában az R8 jelű közvilágítá-

si oszlopon fix 

12. Fő tér – Korvin utca csatlakozásában az R8 jelű közvilágítá-

si oszlopon mozgatható 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a térfi-

gyelő kamerarendszer elhelyezési és üzemeltetési költségeinek 

biztosítása tárgyában a Pápai Rendőrkapitánysággal kötött meg-

állapodást a kamerák elhelyezkedésével kapcsolatosan módosít-

sa, valamint a kamerarendszer telepítésével és működésével 

kapcsolatban szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyidejűleg a 

176/2011. (IX. 29.) határozata 1. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

      Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
 

 

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 hatá-

rozatot hozta: 

 

136/2013. (VIII.15.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

31/2012. (III.1.) határozat, a 9/2013. (II.25.), határozat, a 

67, 72 és 73/2013. (V.9.) határozat, a 81/2013. (V.30.) 

határozat, a 120/2013. (VII.4.) határozat, valamint a 

130/2013. (VII.8.) határozatok végrehajtására adott 

jelentéseket elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

124/2012. (X. 14.) határozata 4. pontjára adott jelentést el-

fogadja, ezzel egyidejűleg a határozat 4. pontját hatályon 

kívül helyezi. 

Határidő:  azonnal 

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

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

dés c) pontja alapján indítványozza, hogy a 115.,116.,117., 118., és 119. sorszámú előterjesz-

téseket zárt ülésen tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül elfogadta az indítványt. 

 

A zárt ülést követően a Képviselőtestület 09,10 órakor nyilvános ülésen folytatja munkáját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

téseit. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 09,15 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester címzetes főjegyző 


