PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE
Szám: 1/1- 158/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 13-i
rendkívüli ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester
dr. Péntek Árpád, dr. Vörös Ibolya, Császár Endre, dr. Hermann István, Máté
István, Zsegraics Gyula, Szirbek Rita képviselők, 9 fő.
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Horváthné Farkas Andrea aljegyző
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető,
Nagy Balázs köztisztviselő,
Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető.
Távolmaradását bejelentette: Venczel Csaba képviselő.
Távolmaradását nem jelentette be: Grőber Attila és Pingiczer Sándor képviselők.
A testület ülésére később érkezett: Bocskay László képviselő.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 14,00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 9 fő képviselő jelen van. A Képviselőtestület jelenleg 13
fős, a Jobbik Magyarországért Mozgalom egyelőre még nem jelentette be, kit szeretne delegálni a megüresedett képviselői helyre. Abban az esetben, ha nem érkezik tőlük bejelentés, a
kompenzációs lista soron következő helyén álló képviselő fogja betölteni a megüresedett képviselői mandátumot.
Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról.
A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
149/2013. (IX.13.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. szeptember 13-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1.

Pápai Hús 1913 Kft. „cs.a.”-val kapcsolatos döntés (zárt
ülés)
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

2.

Vegyes ügyek
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2. Vegyes ügyek
a) 2013. évi kiegészítő támogatás igénybevétele érdekében pályázat benyújtása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a pályázati felhívás már korábban megjelent, azonban a Pápai Hús 1913 Kft.
„cs.a.”-val kapcsolatos ügyek nagy mértékben befolyásolják, hogyan alakul az önkormányzat
működőképessége az év hátralévő részében, illetve a rendes vagy rendkívüli eljárásban milyen tartalmú pályázatot kell majd benyújtani. Hozzáteszi, a felhatalmazásokat úgy kérik,
hogy mindkét lehetőséget nyitva hagyják az önkormányzat számára. A képviselők valamenynyien ismerik azt a hitelezői igényt, amit a Pápai Hús 1913 Kft.-vel kapcsolatban megfogalmaztak, és amelynek jelentős része a 2013. évi költségvetés bevételi oldalán tervezett összeg
volt, és aminek a hiánya alaposan megnehezítené az önkormányzat helyzetét. Pontosan azt
szolgálnák az előterjesztésben foglaltak, hogy amennyiben lehetséges, elkerüljék a fenti helyzetet.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról.
A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
150/2013. (IX.13.) határozat
1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a megyei
önkormányzati tartalék, és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be a támogatás igénybevétele érdekében.
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat
benyújtására, valamint a szükséges nyilatkozatok megtételére
és aláírására.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a megyei
önkormányzati tartalék, és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján indokolt
esetben egyedi szempontok alapján, soron kívül pályázatot
nyújt be a támogatás igénybevétele érdekében.
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat
benyújtására, valamint a szükséges nyilatkozatok megtételére
és aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
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b) Pápa Rendőrkapitányság épületegyüttesének rekonstrukciója
A napirend tárgyalásán jelen van Szappan Csaba városi rendőrkapitány.
Szappan Csaba városi rendőrkapitány
Elmondja, az éves beszámolóból is ismerhetik a képviselők a Pápai Rendőrkapitányság épületének állagát, azt az utcáról is lehet látni, hogy milyen rossz állapotban van. Véleménye szerint az épület nem méltó a városhoz, és nem méltó egy akkora rendfenntartó szervhez, mint a
rendőrség. Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő levelet írt a miniszternek, aki visszajelzett, és ígérte, hogy az év végén KEOP pályázat keretében felújításra kerül a Pápai Rendőrkapitányság. Sajnos ezt a pályázatot a mai napig nem írták ki, sőt az elmúlt két évben egyáltalán
nem. Úgy tűnik, sőt szinte biztosra vehető, hogy ebben az évben pályázati forrásból már nem
tudják felújítani az épületet. Mivel azonban a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítaniuk kell, ezért kezdeményezte dr. Töreki Sándor rendőrfőkapitány, hogy Pápa Város Önkormányzata nyújtson segítséget a felújításhoz, amit több ütemben végeznének el, és a város
egy-egy ütem során saját forrással segíthetné, illetve kiegészítené a Veszprém Megyei
Rendőrfőkapitányság és az Országos Rendőrfőkapitányság anyagi lehetőségeit.
A felújítás megkezdése előtt létrehoznának egy szakmai bizottságot, amely meghatározná,
hogy milyen léptékben lehetne felújítani a rendőrkapitányság épületét, úgy hogy az technológiailag kivitelezhető, és építészetileg megoldható legyen. Ezen tervekkel ugyanazt az eredményt tudnák elérni, mint egy sikeres KEOP pályázat esetén. Hangsúlyozza, a tervek szerint
több lépcsőben, 3-5 év alatt újítanák fel a Pápai Rendőrkapitányság épületét.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a határozati javaslat szerint a 2013. évi költségvetés terhére az önkormányzat nem
tud fedezetet biztosítani a rekonstrukcióhoz, hozzáteszi, nincs is realitása annak, hogy 2013ban bármilyen munkavégzésre is sor kerülhessen az épületen. Mivel nincs meg a fedezet, így
közbeszerezést sem lehet kiírni. Megjegyzi, ha ez meg is lenne, akkor is - a közbeszerezés
végeredménye ismeretében - valamikor a tél környékén lehetne átadni a munkaterületet, amikor pedig nem szoktak külső homlokzati felújításokat csinálni. Úgy érzi, hogy a felújítás legkorábban 2014. évre szóló feladat lehet. Hangsúlyozza, nem zárkóznak el attól, hogy a rekonstrukciós munkák terheiből a város is kivegye a részét, azonban az ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására kér most felhatalmazást a testülettől.
Dr. Hermann István képviselő
Felhívja a figyelmet az eredeti formájú homlokzat helyreállítására, hiszen az épület olyan területen fekszik, ami meghatározó jelentőségű a pápai városképben.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Egyetért dr. Hermann István képviselő által elmondottakkal, mind a Zimermann, mind pedig a
Széchényi utcai oldalon városképi jelentőségű épületről van szó. A KEOP pályázatot úgy is
lehet érteni, mint amely külső homlokzati szigetelésre, valamint fűtés- és gépészeti rekonstrukcióra vonatkozik, nem általános rekonstrukcióra. A pályázatot 2013. december 31-ig lehet
kiírni, hiszen 2014-2015-ben a 2007-2013-as uniós költségvetési ciklus során elbírált pályázatok megvalósítására lehet pénzt költeni, egyébiránt már a következő költségvetési ciklus forrásait kell majd költeni.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról.
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A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
151/2013. (IX.13.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a
Pápa Rendőrkapitányság épületegyüttesének rekonstrukcióját,
azonban 2013. évi költségvetése terhére ehhez anyagi fedezetet
biztosítani nem tud.
Felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a lehetőségeket és
folytasson tárgyalásokat annak érdekében, hogy a rekonstrukció
megvalósításában az Önkormányzat közreműködése milyen feltételekkel biztosítható.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, folytatni fogják az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat és részt vesznek az előkészítésben.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bek. c.) pontja alapján indítványozza, hogy a 124. sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a testület.
A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A zárt ülést követően a nyilvános ülésen ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntéseit.
A Képviselőtestület nyilvános ülését 15, 00 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

