
 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 170 /2013. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. november 14-i ülé-

sén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Vörös Ibolya, Császár Endre, Dr. Hermann István, Máté István, Zsegraics 

Gyula, Bocskay László, Venczel Csaba, Pingiczer Sándor, Grőber Attila, 

Szirbek Rita, Süle Zsolt képviselők, 13 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, 

György Zoltán köztisztviselő, 

Szekeresné Markolt Zita adócsoport-vezető, 

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. 

 

A testület ülésére később érkezett Dr. Péntek Árpád képviselő. 

 

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 azzal a kiegészítéssel, 

hogy a 167.,168.,169. sorszámú előterjesztéseket a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testü-

let. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a 168. előterjesztéshez az ülés elején kiosztásra 

került egy eredeti előterjesztői módosítás.  

 

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

rozatot hozta: 

176/2013. (XI.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. nov-

ember 14-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 
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1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi háromnegyedéves 

gazdálkodásáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési kon-

cepciója 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

          Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

3. 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 
 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati la-

kások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a helyi hulladékgaz-

dálkodási tervről szóló 45/2004. (XII.23.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a közterület haszná-

latról és a reklámozás rendjéről szóló 13/2013. (V.9.) ön-

kormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

          Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

7. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységé-

ről 

Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

8. Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékeny-

ségéről 

Előadó: dr. Burcsi Elemér orvos-igazgató 

 

9. „Tapolca patak revitalizációja II. ütem” projekt megvalósí-

tásával kapcsolatos tájékoztató 

Előadó: dr. Csonki István igazgató 

 

10. Vegyes ügyek 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

jesztéseket megtárgyalta, és azokat egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. Javasolja, hogy 

először a 153. és a 167. sorszámú előterjesztéseket tárgyalja meg a testület, mivel Molnár Ist-

ván városfejlesztési osztályvezetőnek egyéb elfoglaltsága miatt távoznia kell ezt követően a 

testület üléséről. 

 

 

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

mányzati rendelet-tervezete a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 

45/2004. (XII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

           Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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: 

26/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi hulla-

dékgazdálkodási tervről szóló 45/2004. (XII.23.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló fenti számú önkor-

mányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő-

en megalkotja. 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

10. Vegyes ügyek 

 

a) Víziközművekkel kapcsolatos döntés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Elmondja, a törvényből eredő kötelezettségnek kell eleget tenniük. Elmondja, hogy víziközmű 

kizárólag állami és önkormányzati tulajdonba tartozhat. Jelenleg olyan víziközműveket vesz 

át az önkormányzat, amelyek már nem kerültek a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt.-hez, hanem 

eddig ezek a hálózati elemek leginkább magánszemélyek tulajdonában voltak, összefüggés-

ben azokkal a telekalakításokkal, ahol a telekalakítás során kötelezettségként írták elő a 

víziközművek kiépítését is. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

határozatot hozta: 

177/2013. (XI.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vkszt.) alapján: 

1. felhatalmazza a polgármestert Pápa közműves ivóvízellátás 

víziközmű rendszerének és Pápa közműves szennyvízelve-

zetés és tisztítás víziközmű rendszerének előterjesztés sze-

rinti hálózati elemeinek a Vkszt. 79. § (2) bekezdés hatálya 

alá tartozó az érintett gazdálkodó szervezetek tulajdonából 

Pápa Város Önkormányzatának tulajdonába átszálló va-

gyonnal kapcsolatos megállapodások megkötésére, 

2. felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy Pápa közmű-

ves ivóvízellátás víziközmű rendszerének és Pápa közmű-

ves szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű rendszerének 

az előterjesztés szerinti további hálózati elemei tulajdoni 

helyzetének rendezése érdekében folytasson tárgyalásokat 

és kössön megállapodást.  

3. az 1-2. pont szerinti víziközmű-vagyon rendszerfüggetlen 

elemeit az üzemeltető Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. tulaj-

donába adja, 

4. a Pápa Város Önkormányzatának tulajdonába átszálló va-

gyont az eddigi üzemeltető, a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

vagyonkezelésébe adja, és felhatalmazza a polgármestert a 

hatályos szerződések 1-2. pont szerinti vagyon vagyonkeze-

lői jogával kapcsolatos kiegészítésére és a szerződés-

módosítások aláírására, 

5. megállapítja, hogy az 1-2. pontban foglalt víziközmű va-

gyon fejlesztését a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. a bevétel-

lel fedezett amortizáció összegéig elvégzi, finanszírozza, 

6. kijelenti, hogy az 5. pontban foglalt fejlesztéseken felüli in-

dokolt víziközmű fejlesztéseket finanszírozza. 

 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

1. Beszámoló az önkormányzat  2013. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a mellékelt jelen-

léti ív szerint. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság, a Borsosgyőri, a Tapolcafői és a Két-

tornyúlaki Városrész Önkormányzatának testülete egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Pingiczer Sándor képviselő 

A helyi bevételek között szerepel a talajterhelési díj, amivel kapcsolatos problémák már több-

ször szóba kerültek, de úgy tűnik, hogy egyelőre nincsen az üggyel kapcsolatban előre prog-

nosztizálható megoldás. Az előterjesztés szerint 515 személynek keletkezett talajterhelési 

díjjal kapcsolatos adófizetési kötelezettsége. Tisztában van azzal, hogy a Polgármesteri Hiva-

tal munkatársai mindent elkövetnek a hátralékok behajtásáért, illetve levélben is felszólítják 

az ügyfeleket. Valamennyit ugyan sikerült előre lépniük, azonban a beszámolóban is szerepel, 

hogy 236 millió Ft-nyi adótartozás miatt kellett végrehajtási eljárást indítani, amelyből eddig 

csak 42 millió Ft-ot fizettek be az érintettek. Véleménye szerint végig kellene gondolni, ho-

gyan lehetne ezt az ügyet végleg lezárni, van-e erre bármilyen jogi lehetőség, esetleg tudná-

nak-e részletfizetést, vagy további díjkedvezményeket biztosítani az érintettek számára, illetve 

hogyan lehetne a talajterhelési díjjal kapcsolatos rendeletet módosítani. 

Az adótartozás mellett a legnagyobb probléma az, hogy az érintettek továbbra is szennyezni 

fogják a talajt, továbbá igazságtalannak tartja a kialakult helyzetet azokkal szemben, akik már 

befizették a csatornázás viszonylag magas díját. Javasolja, hogy keressenek valamilyen vég-

leges megoldási lehetőséget. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Pingiczer Sándor kérdését inkább hozzászólásnak, illetve figyelemfelhívásnak érzékeli. Az 

tény, hogy korábban jelentős mértékű kedvezményekről és mentességekről határozott a testü-

let, amelyeket leginkább annak a fizetésre kötelezett körnek ajánlottak, akik együtt akarnak 

működni a kötelezettség teljesítésében. Hozzáteszi, azoknak, akik még be sem vallották a díj-

fizetési kötelezettségüket, nagyon nehéz bármilyen kedvezményt kínálni, hiszen a magatartá-

suk olyan mértékben normaszegő, hogy azt bármivel is díjazni nehezen lenne elképzelhető. 

Egyetért Pingiczer Sándor képviselővel, azonban a 236 millió Ft jelentős része akkor is be-

hajthatatlan, ha adók módjára, a jogszabályok teljes szigorával próbálják meg ezt a kérdést 

rendezni. Nem zárkózik el attól, hogy a kedvezmények és mentességek körét újra napirendre 

vegyék és külön előterjesztés keretében megpróbáljanak mégis valamilyen kiutat találni. 

Megköszöni a munkatársainak az anyag elkészítését, úgy gondolja, az előterjesztés őszinte 

szembenézés a valós helyzettel, olyan, amilyennek lennie kell egy háromnegyedéves gazdál-

kodásról szóló beszámolónak. Hozzáteszi, az anyag nem tartogathatott nagy meglepetést a 

képviselőknek, hiszen most összesítve látható az elmúlt háromnegyedévben elvégzett munka. 

Úgy gondolja, az anyag számot ad mindarról a kockázatról is, amit mindannyian ismernek. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, további 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: 

 

178/2013. (XI.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzat 2013. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló be-

számolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogad-

ja. 
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2. Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

               Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a mellékelt jelen-

léti ív szerint. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 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, a Humánerőforrás Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 

mellett elfogadásra javasolja. A Borsosgyőri, a Tapolcafői és a Kéttornyúlaki Városrész Ön-

kormányzatának testülete az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, korábban a következő évre szóló költségvetési koncepciót december 15-ig kellett a 

testület elé terjeszteni, a jogszabályi rendelkezések miatt ennek határideje október 31-re vál-

tozott. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Az előterjesztésben szerepel, hogy a meglévő adónemek mértékének emelése függ a gazdasá-

gi társaságok 2013. évi teljesítésétől. Megkérdezi, mely adók változását tervezik adott eset-

ben. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a következő évi költségvetés összeállítását megalapozó előkészítés során a helyi 

adók változását nyilván minden évben fel kell vetni, és meg kell vizsgálni annak a hatásait, de 

a gyakorlatban nem számolnak egyik helyi adó emelésével sem.  Szükség esetén az idegen-

forgalmi adó emelése merülhet fel, de az emelés nem lesz számottevő mértékű, kizárólag kö-

rülbelül 20-30 Ft-tal növekedhet annak díja. 

 

Grőber Attila képviselő 

Hozzászólásában a napirendtől függetlenül tájékoztatja a testületet, hogy november elején 

csatlakozott a Movember elnevezésű mozgalomhoz, amelynek keretében a férfiak egy hóna-

pig nem vágják le a bajszukat, amellyel felhívják a férfiak figyelmét a prosztatarák veszélyei-

re. Kiemeli, hogy a halálozási ráta rendkívül magas ebben a betegségben. Kéri a jelenlévőket, 

és az ülést az interneten követőket, ők is csatlakozzanak a mozgalomhoz. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, az anyag két részből áll. Az első része a központi 

kormányzat gazdaságpolitikájának elemzése, a második rész pedig a makrogazdasági viszo-

nyok és a helyi önkormányzat következő évi kereteit próbálja meghatározni.  

Megjegyzi, amíg december 15-ig kellett a testület elé terjeszteni a következő évi koncepciót, 

addig is számtalan ismeretlen helyzettel együtt kellett azt megtervezni, jelenleg ezen ismeret-

len helyzetek nemhogy csökkentek, inkább növekedtek. 

A központi kormányzat gazdaságpolitikája kapcsán elmondja, rendkívül sok pozitív szám 

szerepel az előterjesztésben, amelyek egy részét ő is alá tudja támasztani, például az aktív 

munkanélküliek száma az augusztus 31-i adat szerint 24.000 fővel volt kevesebb, mint tavaly 

ilyenkor, a foglalkoztatás pedig statisztikai értelemben kimutathatóan nőtt. Ugyanakkor van-

nak olyan adatok, amelyekre oda kell figyelniük. Az egyik, hogy annak ellenére szigorodnak 

a hitelfelvételi lehetőségek, hogy a piacon pénzbőség van. Ez a bizalmatlanságot mutatja, 

amelyet érezni is lehet, hiszen annak ellenére, hogy van pénz, jóval nehezebb hitelhez jutni 

bizonyos körülmények között, mint korábban. 
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Azt is nagyon fontos adatnak tartja, hogy az infláció értéke ugyan 0,9 %, és ezt pozitív kere-

tek között lehet értelmezni, de ez nagy mértékben közelít a deflációhoz, márpedig gazdasági 

növekedés nincsen a defláció, vagy ahhoz közeli állapotban. Az inflációtól általában fél a 

közvélemény, de igazából gazdasági növekedés csak inflációs keretek között van. Nyilván ha 

az infláció mértéke nem kezelhető, akkor ez negligálja a gazdasági növekedés által teremtett 

bevételeket. Összegezve elmondható, hogy az előterjesztésben szereplő, ezzel kapcsolatos 

adat az önkormányzat helyzetét figyelve pozitív, de makrogazdasági szinten erre oda kell fi-

gyelniük.  

Azt is figyelemre méltónak tartja, hogy a deprivációs ráta 3,5 %-kal emelkedett. 

Depriváltaknak számítanak azok, akik az anyagi jogoktól való megfosztottság állapotában 

vannak. Hozzáteszi, ez a szám Magyarországon korábban is nagyon magas volt, 2010-ben 

53%, 2013-ban pedig 56,5 % volt ez az arány. Nyilván ez is gondokat jelent. Dr. Áldozó Ta-

más polgármester a testület előző ülésén – amikor a munkanélküliséggel kapcsolatban tárgyalt 

a testület – elmondta, nagy gondot jelent a munkanélküliek alacsony  iskolai végzettsége. 

Hozzáteszi, a deprivációs ráta a városban is nagyon fontos adat, hiszen ez kiadásokat jelenthet 

az önkormányzatnak. 

A helyi viszonyokkal kapcsolatban elmondja, az idén a 13. költségvetési koncepciót tárgyalja 

meg a testület tagjaként. Úgy érzi, az összes anyag közül a jelenlegi előterjesztés néz szembe 

a legőszintébben az előttük álló helyzettel. Az előző testületi ülésen elhangzott az a statiszti-

kai adat, amely szerint 2011. december és 2013. augusztus 31. között a 15 és 64 év közötti 

személyek – azaz az aktív keresők száma – a városban mintegy 1500 fővel csökkent. Hozzá-

teszi, nem azért vannak kevesebben, mert kevesebben születtek, hanem mert úgy gondolja, a 

városnak a munkaerő-megőrző képessége nem olyan jó, mint amilyennek szeretnék. Az elő-

terjesztésben is szerepel erre utaló mondat, azaz a fejlesztési célok között megfogalmazták a 

zöld mezős gépipari beruházások preferálását. Úgy gondolja, itt tudnának javítani a város 

munkaerő-megőrző képességén.  

Javasolja dr. Áldozó Tamás polgármesternek, hogy a következő hónapokban készítse elő egy 

olyan szervezet, osztály létrehozását - amelyet gazdasági kabinetnek is nevezhetnek -, amely 

pontosan ennek a gépipari fejlesztési feladatnak lenne a vezetője, mert az eddigi – az elmúlt 

20 évben történt - városfejlesztések, alapvetően az infrastruktúra fejlesztését jelentették, azaz 

a Fő tér, az Esterházy-kastély, a Termálfürdő fejlesztését, amire természetesen rendkívül 

büszkék lehettek. Megjegyzi, pont abban a pillanatban élvezhették volna a turizmus hasznát, 

amikor 2008-ban kitört a gazdasági válság, így amire 2005-2006-ban számítottak, az nem az 

elvárásaiknak megfelelően teljesült. Javasolja, hogy új szakemberek bevonásával, új marke-

tingszemlélettel hozzanak létre egy gazdasági kabinetet, amelynek a kereteit pontosan hatá-

rozzák meg. 

 Úgy gondolja, az előterjesztés várost érintő koncepcionális része korrekt, őszinte, azt támo-

gathatónak tartja még akkor is, ha az anyag első részében foglaltakkal több mindenben nem 

ért egyet. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Elmondja, a járás legtöbb településén, így Pápán is lesz téli közfoglalkozatási program, 

amelyben közel 300 munkanélküli személy vesz részt.  A közfoglalkoztatási programba több 

pápai oktatási intézmény is bekapcsolódik, aminek köszönhetően a közfoglalkoztatottak 430 

órás alapkompetencia oktató-fejlesztő tanfolyamon vehetnek részt, és megszerezhetik az 

alapműveltséget. Mindehhez átlagosan napi 6 órában kell tanulniuk, 73 oktatási napon. A 

program célja – ami december elején indul-, hogy az alapműveltséggel nem rendelkező mun-

kanélküliek is eljussanak olyan kompetenciaszintekre, amellyel már könnyebben jutnak mun-

kához akár Pápán, akár a térségben. 
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Dr. Hermann István képviselő 

Grőber Attila képviselő hozzászólásában az infrastruktúra-fejlesztéseket említette, azonban a 

véleménye ezzel kapcsolatban az, hogy út és járda-építéssel kapcsolatban is vannak még teen-

dők. Szeretné felhívni a figyelmet a Szabó Dezső utca körgyűrűre kivezető rövid szakaszának 

az átalakítására. Bár a nyári időszakban a rendőrség közreműködésével az autósok betartották 

a táblákkal jelzett közlekedési szabályokat, azonban félnek attól, hogy az ősz-tél kezdetével 

ismét megkezdődik az időszak, amikor a Szabó Dezső utcán keresztül szeretnék megközelíte-

ni a hulladéklerakó-telepet a nehéz gépjárművekkel, nem pedig az elkerülő útra kivezető, sze-

rinte teherautóval járható úton keresztül. Véleménye szerint nem állhatnak meg az infrastruk-

turális fejlesztések sem. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A téli közfoglalkoztatási programot feltétlenül szerette volna megemlíteni. Őszintén kíváncsi 

arra, hogy az alapkompetenciák felfrissítése vagy biztosabbá tétele mennyire lesz sikeres. 

Véleménye szerint ez nagy kihívást, elkötelezett munkát jelent az intézmények számára, ezért 

sok sikert kíván a pedagógusoknak az embert próbáló feladathoz. 

 

Süle Zsolt képviselő 

A költségvetési koncepciót nem tudja támogatni, egyrészt azért, mert az a gazdasági helyzet, 

ami országosan, és ami Pápán is van jelenleg, egyáltalán nem ad okot olyan optimizmusra, 

ami sok kormánypárti képviselőt jellemez. Félő, hogy megismétlődik az elmúlt években vég-

be menő folyamat, amelynek során újra több száz millió, vagy akár több milliárd Ft adósságot 

halmoz fel az önkormányzat. Elmondja, nem lát semmiféle új elemet a koncepcióban ennek 

kikerülésére, illetve továbbra is felmerül annak a veszélye, hogy a gazdasági helyzetből faka-

dóan továbbra sem tudnak nőni olyan mértékben a város adóbevételei, amely gazdasági fel-

lendülésre, illetve Pápa város fellendülésére garanciát jelentene. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Véleménye szerint Grőber Attila képviselő a 16. költségvetési koncepciót tárgyalja az idén. 

Elmondja, a helyi díjemelésekkel nem tudják szolgálni az infláció növelését. Az idei koncep-

ció 8. pontjában még foglalkoznak az adósságszolgálat kezelésével, amelyet azonban kivehet-

nek, hiszen az önkormányzat 1.719.605.970,- Ft tőketartozását – amely részben fejlesztési 

hitel, részben az önkormányzat által kibocsátott kötvény értéke – a Kormány átvállalja. Az 

átvállalásért cserébe azt az elvárást fogalmazta meg a Kormány a helyi önkormányzatokkal 

szemben, hogy a helyi gazdaság szervezésében, élénkítésében vállaljanak határozottabb sze-

repet. Ennek az egyik formai kerete lehet Grőber Attila képviselő által említettek, amire való-

ban készülnek szakemberrel is, és aminek megvalósítása valóban nem lesz egyszerű. 

A zöldmezős gépipari beruházások ösztönzése mindig is visszatérően szereplő prioritás volt, 

amellyel kapcsolatban voltak sikeresebb, és kevésbé sikeres esztendők is. Unger Tamás alpol-

gármesterrel a tegnapi nap folyamán annál a pápai autóipari beszállítónál jártak, amelyik most 

bővítette a gyárát egy 7000 m
2
-es csarnokkal. Az ügyvezető szerint legalább még egyszer 

ekkora bővítésre lesz szükség, mivel még a jelenlegi gyárban sem férnek el, ahol 950 embert 

foglalkoztatnak. A bővítéssel további 100 főnek szeretnének még munkát adni. Az ügyvezető 

abban megerősítette, hogy az egyik legnagyobb problémát a szakemberhiány jelenti, azaz a 

műszaki középvezetőknek, a műszaki értelmiségnek a hiánya. Az üzemcsarnokon belül olyan 

rendszer van, hogy az egyes gépsorokon arcképpel és névvel szerepelnek az ott dolgozók. 

Elmondja, a gyártómérnökök és a középvezetők nevét végignézve elvétve talált közöttük pá-

pai lakost. A műszaki értelmiségi emberek leginkább Ajkáról, Szombathelyről és Győrből 

járnak át Pápára dolgozni. Hozzáteszi, ilyen szakembert Pápán nagyon nehéz találni. A helyi 

gazdaság élénkítése kapcsán az egyik fő irány az kell legyen, hogy olyan műszaki típusú kép-

zésekben való részvételre ösztönözzék a Pápán végzett fiatalokat, amellyel el tudnak helyez-
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kedni, és amellyel szolgálni tudják a helyi gazdaságot. Az ügyvezető – egy másik cég ügyve-

zetőjéhez hasonlóan – azt is megfogalmazta, hogy olyan, akár iskolarendszeren kívüli felnőtt-

képzésekre lenne szükség a városban, amely nem feltétlenül OKJ-s végzettséget jelent, de 

ahol olyan modulokat tanulnának meg a képzésben részvevők, amik növelnék az esélyeiket 

arra, hogy az említett két cégnél el tudjanak helyezkedni. Hozzáteszi, sokszor nem egy több-

éves szakmunkásképzés teljes tudásanyagára van szükség ahhoz, hogy egy adott gyártási 

technológiában részt tudjanak venni, hanem annak egy jól körülhatárolható és begyakorolható 

részére. 

Elmondja, bár már nincs az önkormányzat fenntartásban szakképző intézmény, de az önkor-

mányzatnak szerepe lehet abban, hogy az ilyen típusú igényeket a gazdaság oldaláról közve-

títse az érintett intézményeknek, és közösen fogalmazzák meg az iskolarendszerű, vagy azon 

kívüli szakképzés irányát. 

Hozzáteszi, amennyiben a helyi gazdaság erejéről az adóbevételek alapján kell következteté-

seket levonni, akkor az meglehetősen érdekes képet mutatna, hiszen a képviselők is emlékez-

hetnek rá, hogy 2011. évhez képest 2012-ben hatalmasnak nevezhető iparűzési adóbevétel-

növekedést figyelhettek meg, amely nem a kedvezmények eltörléséből, hanem nagyobb adó-

fizetési-képességből fakadt. Elmondja, az említett időszakban 950 millió Ft-ról 1 milliárd 100 

millió Ft körüli összegre emelkedett a város iparűzési adóbevétele. Hozzáteszi, ez az összeg 

2013-ban biztosan csökkeni fog, ennek okával mindenki tisztában van, és még nem tudják, 

miként fog alakulni a Pápai Hús 1913 Kft. sorsa. Hozzáteszi, hitük szerint a cég tovább fog 

működni, azonban nem lesz mindegy, hogy azt milyen árbevétellel, milyen termékstruktúrá-

ban, mennyi piacot megtartva teszi meg.  

A nagy autóipari beszállítók 2011-ben már előrevetítették, hogy a 2013-ban bekövetkező ter-

mékváltás után vissza fog esni a termelés. A kecskeméti Mercedes gyár beszállítói munkái 

megkezdődtek az idén, azonban nem lehet tudni, hogy ez a konjunktúra meddig emeli a társa-

ság bevételeit. 

A képviselők figyelmébe ajánlja a tegnap bemutatott Veszprém megye gazdasága TOP 

100+100 elnevezésű kiadványt, amely a megye felső kétszáz nagy gazdasági társaságát veszi 

számba a beruházások alakulása, a nettó és az export árbevétel, a foglalkoztatottak száma ala-

kulása szerint. A kiadványból kitűnik, körülbelül hol van Pápa helyzete a megyei gazdaság-

ban, és hogy jelenleg milyen a Veszprém megyei gazdaság. Elmondja, az első két gazdasági 

társaság egyike sem pápai, és árbevételük megegyezik az őket követő 198 gazdasági társaság 

árbevételével. Az első helyen lévő társaság árbevétele önmagában közel a háromszorosa a 

pápai iparűzési adóalapnak. A folyamat több összetevős, hiszen veszélyeket és kockázatokat 

is rejt az magában, ha kizárólag egy nagy árbevételű gazdasági társaság határozza meg egy 

nagy település gazdaságát. Megjegyzi, szívesen néznének szembe jelenleg az említett kocká-

zattal. 

 

Felhívja a képviselők figyelmét, hogy 2014-ben újabb 7 éves európai uniós pénzügyi ciklus 

kezdődik, ezen időszak fejlesztéseit megalapozó dokumentumok most készülnek, példaként 

említi a különböző operatív programokat, illetve a Veszprém Megyei Közgyűlés által készí-

tendő Területi Operatív Programot (továbbiakban: TOP). A helyi gazdaság prioritásait igye-

keztek elfogadtatni a TOP-ban is, illetve a nagy országos operatív programokban is. Ameny-

nyiben kitekintenek az elkövetkező hét évre, akkor az említettek továbbra is tartalmazhatnak 

infrastruktúra-fejlesztéseket. Hozzáteszi, jövő héten már a 83-as úttal kapcsolatos megvalósít-

hatósági tanulmány ügyében egyeztetnek a tervezőkkel. A Győr-Pápa szakaszon a 83-as út 

fejlesztése mellett további igényként jelent meg ezen út meghosszabbítása Ajka-Devecser 

térségében és azon túl Tapolca felé is, amellyel egy északi-déli folyosót alakítanának ki. Vé-

leménye szerint egy ilyen nagy infrastrukturális beruházás közvetett hatásai a helyi gazdaság-

ra ugyancsak számottevőek lehetnek. Elmondja, nemcsak a programozás során kell elfogad-

tatniuk pápai fejlesztéseket ebben a struktúrában, hanem az önrésszel is készülniük kell. A 
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hitelfelvételhez a jelenlegi szabályok szerint Kormánydöntés szükséges, tehát nem olyan 

könnyű eladósodni a mai világban. Az is érdekes lesz, hogy milyen önrészeket követelnek 

meg a különböző operatív programok, hiszen az elmúlt hét évben is voltak 100, illetve 95 %-

ban finanszírozott projektek, és volt olyan is, amelynek a projektzáráskor kimutatható intenzi-

tása 40 % körül alakult, itt a három óvoda felújítására gondol. 

Bízik abban, hogy az önrészek mérsékeltebbek lesznek, összességében pedig elmondható, 

hogy az európai uniós fejlesztések nagy részének az önrészét a Kormány fizette ki azáltal, 

hogy átvállalta a hiteleket. Emiatt úgy gondolja, egyszerűbb lenne egy más eljárásrendben, 

mérsékeltebb önrésszel végrehajthatóbbá tenni az egyes projekteket. Bízik abban, hogy tud-

nak majd erre készülni, és a költségvetési koncepció is ebbe az irányba igyekszik mutatni. 

 

Grőber Attila képviselő 

A fent elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, tudomása szerint nyilvánosak az Európai Unió 

következő hét éves ciklusának koncepciói, amelyből kiderül, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a 

munkahelyteremtésre, hiszen nemcsak Magyarországon, hanem az egész Európai Unióban az 

egyik legnagyobb probléma, hogy a fiatal korosztálynak nincsen munkája. Az Európai Unió 

eddig elsősorban infrastrukturális beruházások támogatását segítette, most pedig a fiatalok 

munkahely-teremtésére fordítaná a hangsúlyt. Amennyiben ez igaz és nemcsak koncepció, 

hanem kész tény is lesz, akkor erre fel kell készülniük. A szóban forgó gazdaságélénkítéssel 

az említett pályázatokra úgy kell készen állniuk, hogy legyenek olyan szakemberek, akik ebbe 

be tudnak kapcsolódni, és képesek a pályázatokat kezelni és irányítani. 

Elmondja, annak ellenére, hogy nem Kormány-párti, úgy gondolja, hogy az ellenzéknek nem 

feltétlenül az a feladata, hogy egyébként búskomor hangulatban sirassa a jövőt, hanem az, 

hogy megpróbáljon segíteni és ötleteket adni, mivel ezzel bízták meg őket. Mindannyian azért 

vannak itt, hogy kritikai megjegyzéseket tegyenek, mindamellett megpróbáljanak együttmű-

ködni és ötletelni, hogyan tudnának előbbre jutni.  Kéri a képviselőktől, ezt tegyék a szemé-

lyes felelősségük tükrében. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott 

el.  

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

179/2013. (XI.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően elfogadja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végre-

hajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg, 

Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 

rendelet-tervezet előkészítéséről gondoskodjon. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a jegyző által 

előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a jogszabály által 

előírt határidőben terjessze a Képviselőtestület elé. 
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Határidő: folyamatos, de legkésőbb a központi költségvetésről 

szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik 

nap 

Felelős:     Dr. Áldozó Tamás polgármester, 

      Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

 

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

mányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségve-

téséről szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a mellékelt jelen-

léti ív szerint. 
 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag, a Humánerőforrás 

Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, az Egészségügyi és 

Szociális Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra 

javasolja. 

Elmondja, a korábbi hónapok, illetve valamikor az egész év pénzügyi folyamatait kell helyére 

tenni a rendelet módosítása során, most az adóbevételek előirányzatának módosítása, illetve 

más, korábbi döntések átvezetése vált szükségessé. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett megalkot-

ja az alábbi rendeletet: 

 

 

27/2013. (XI.14.) 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 címzetes főjegyző 
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4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérleté-

ről és elidegenítéséről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

            Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bánhidi László, a Pápa Város Önkormányzatának Város-

gondnoksága vezetője és Tardos Géza, a Házkezelőség vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

lag elfogadásra javasolja.  

A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete a rendelet-tervezetben 

foglaltakat megismerte, azokat elfogadja. Örömmel értesültek arról, hogy nem került sor lak-

béremelésre. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Egyetért azzal, hogy a már régóta többször csak módosított rendeletet új, egységes szerkezet-

be foglalták. Elmondja, az ingatlankezelő nyilvántartást vezet a bérbeadás útján hasznosítható 

lakásokról és egyéb helyiségekről, és a lakásállomány figyelembe vételével dönti el, hogy 

elkészíti-e a szociális bérlakások jegyzékét, vagy fiatal házasoknak történő bérbeadások jegy-

zékét. A rendeletben ennek feltételeit pontosan meghatározták, azzal egyet is ért, azonban el 

kell mondania, hogy névjegyzék az említett két kategóriákban hosszú évek óta nem készült. A 

gyakorlat szerint, amennyiben megüresedett egy olyan bérlakás, amelyet szociális bérlakás-

ként vagy fiatal házasoknak kiutalt lakásként hasznosítottak, akkor azt értékesítették, vagy 

közérdekű bérbeadásra jelölték ki. Érdeklődik, hogy lenne-e arra lehetőség, hogy a felszaba-

duló lakásállományt megpróbálják az általa említett módon hasznosítani, azaz felfrissítsék a 

szociális alapú, valamint a fiatal házasok jegyzékét, és megpróbálják az igénylőket egymást 

követően kielégíteni. Természetesen ehhez nyilván pontos háttérszámítás szükségeltetik a 

lakások felújítási szükségletei és a részben költségfedező lakbér miatt. Meg kellene határozni, 

milyen irányban indulnak el a jövőben. 

Megkérdezi, jogszabály indokolja-e, hogy a városnak készenlétben kell tartania olyan átmene-

ti lakást, amelyet szükség esetén - akár krízishelyzet miatt - ideiglenesen ki tud utalni a rászo-

rulóknak. Megkérdezi, van-e Pápán ilyen lakás, és ha igen, mennyi ezeknek a száma. 

 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

A lakásigénylési névjegyzékkel kapcsolatban elmondja, a jelenleg névjegyzéken lévő szemé-

lyeknek már több esetben ajánlottak fel lakást, amelyet azonban nem fogadtak el. Ilyen okok 

miatt sem történhetett meg az, hogy mindenki lakáshoz jusson a jelenleg a jegyzéken szerep-

lők közül. Másrészről elkészítették a jelenleg lakásra várók listáját, amelyen szereplők mind-

egyikének küldtek levelet azzal kapcsolatban, hogy frissítse adatait, hiszen fontos tudni, hogy 

a listán szereplők közül időközben nem jutott-e valaki saját tulajdonú lakáshoz, vagy nem 

mondott-e le arról, hogy fiatal házasoknak kiutalható lakásba költözzön. Hozzáteszi, aki erről 

lemond, az azt követően szociális bérlakásra nem lesz jogosult. Valamennyi bérbevételi aján-

lattal rendelkező személynek kiküldték ezeket az értesítéseket, azonban nagyon kevés vissza-

jelzés érkezett, kizárólag az érintettek 40 %-a tett eleget az adatfrissítésnek. Úgy gondolja, 

ennek két oka lehetséges, az egyik, hogy az érintett vagy megoldotta a lakásproblémáját, vagy 

pedig az igény beadását követően nem tesz mást, mint vár a lakás kiutalására.                

Úgy gondolja, a régen működő Lakásügyi Bizottság, amely pontozással döntötte el, hogy ki 

kerüljön a jegyzékre, a mai gazdasági környezetben nem teljesen állná meg a helyét. Figye-

lembe kell venni azt is, hogy ha olyan személy jut hosszútávon bérlakáshoz, aki nem képes 
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megfizetni a lakbért, abból nem lesz elegendő bevétele az önkormányzatnak. Hangsúlyozza, 

nem lehet csupán szociális alapon dönteni a bérbeadás során, bizonyos elvárásokat is kell tá-

masztani azokkal szemben, akiknek a lakásproblémáját szociális bérlakással igyekszik az ön-

kormányzat megoldani. A Bizottság hatáskörébe fog tartozni, milyen szempontokat vesz fi-

gyelembe a névjegyzéken szereplők esetén. Már korábbi ülésen is volt arról szó, hogy készül-

ni fog egy új névjegyzék, amelyet véleménye szerint más szempontok alapján kell majd elbí-

rálni. A szociális helyzet nem feltétlenül jelenti azt, hogy az illető nem fogja tudni fizetni a 

bérleti díjat. A lakásrendelet átdolgozásánál megvizsgálták, hányan fizetnek lakásbérleti díjat. 

A kimutatásból kiderült, hogy a szociális bérlakások esetén mennyi végrehajtás van függőben. 

Amennyiben a végrehajtásokat befejezik, meglátják, mennyi lakás marad üresen, és tisztában 

lesznek a bérbeadható lakások számával. Az üres lakás nem feltétlenül jelenti azt, hogy 

bérbeadható, mivel sajnos műszaki okai is lehetnek annak, hogy nem tudnak kiutalni egy üres 

lakást a rászorulónak. Azt is el kell mondani, hogy a bérlakások egy része komfort nélküli, és 

nem felelnek meg mindenki igényeinek. Sokan azért nem tudnak lekerülni a jegyzékről, mert 

nem fogadják el a felajánlott lakást. 

Az átmeneti lakásokkal kapcsolatban elmondja, az önkormányzat mindig segített a krízishely-

zetekben lévő személyeknek, kötelezettségtől függetlenül is, példaként említi a legutóbbi ese-

tet, amikor leégett egy ingatlan az Öreghegyben. Hozzáteszi, a krízishelyzetben a lakásokba 

beköltözött személyek általában az ingatlanban ragadnak, hiába kapják meg azt kizárólag a 

probléma megoldásáig, határozott időre. Kevés az esély arra, hogy az érintettek ki tudjanak 

költözni az átmeneti lakásokból. Hiába jelölnek ki öt lakást erre a célra, sajnos azok nem üre-

sednek meg, ha már egyszer kiutalták azokat. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezet 3. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a bérbeadó két átmeneti lakást kö-

teles készenlétben tartani.  

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, annak, hogy az érintettek nem küldték vissza az adataikat frissítésre, nemcsak két, 

hanem három oka is lehetséges. Tudomása szerint abban alapvetően az játszik közre, hogy a 

felkínált lakás olyan műszaki állapotban van, amit a kérelmező nem fogad el. 

A lakbérek nem fizetésével kapcsolatban elmondja, aki nem fizet lakbért a szociális bérlakás-

ban lakásért, a megfelelő szankciókkal felelősségre kell vonni. Hozzáteszi, emiatt azonban 

nem szabadna a bérbeadásnak megállnia, hiszen azt nem lehet előre tudni, ki fog fizetni, és ki 

nem. Mindenkiről azt kell feltételezniük, hogy rendesen fogja fizetni a lakbért. 

A krízis lakásokkal kapcsolatban nem arra gondolt, hogy valaki beköltözik, és utána nem le-

het onnan elküldeni, hanem történhetnek olyan események, ahol több családot ki kell telepíte-

ni, és erre igenis fenn kell tartani üres lakásokat. Természetesen néhány napra el lehet szállá-

solni az érintetteket a Sportcsarnokban is, de ha ez tucatnyi családot érint, akkor őket akár 

egy-két napnál hosszabb időre is el kell tudni helyezni. Emiatt kérdezte, hogy van-e erre lehe-

tőség, van-e az önkormányzatnak e célra elkülönített tartalék lakása. Azt nem lehet tudni, 

hogy adott helyzetben elég-e két átmeneti lakást készenlétben tartani. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a város felkészült arra, hogy krízishelyzetben, vagy vis maior helyzetben is el tudja 

helyezni az átmenetileg rászorulókat. Tisztában van azzal, hogy Pingiczer Sándor képviselő 

nem az általa említett példára gondol, de amikor a hó elzárta a külvilágtól a várost, akkor több 

száz embernek tudtak kulturált elhelyezést biztosítani teljes ellátással. A rendelet szerint való-

ban csak két lakás készenlétben tartására van kötelezettsége az önkormányzatnak, de ennél 

nagyobb a mozgásterük egy nem várt esemény bekövetkeztekor. 
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A lakbérfizetési képesség szempontként történő figyelembe vételét személy szerint fontosnak 

tartja, hiszen a köz korlátlanul nem finanszírozhatja más mulasztását, vagy azt, hogy az érin-

tettnek nincsen kedve fizetni. Konkrét eseteket is ismert és úgy gondolja, az ingatlankezelőtől 

sokkal határozottabb és következetesebb fellépést kell elvárniuk azért, hogy ne alakulhassa-

nak ki olyan lakbértartozások, aminek a mértéke a kötelezettet közömbössé tesz aziránt, hogy 

bármit is tegyen. Elmondja, a közelmúltban 804.000,- Ft köztartozás megfizetésének az elmu-

lasztása miatt kellett eljárniuk, amelyből többszázezer Ft volt az elmulasztott lakbér. Termé-

szetesen személyt nem mondhat, de egy belvárosi, Fő téri lakást bérlő személlyel fordult elő, 

és nem feltétlenül arról volt szó, hogy az érintett az élethelyzetéből következően nem tudott 

volna fizetni, hanem egyszerűen nem is akart fizetni. Úgy gondolja, több ehhez hasonló törté-

netet is le kellene zárniuk, ez talán meghozná sokak esetében a fizetési kedvet is. 

Úgy gondolja, az elmúlt hónapokban komoly eredményeket lehetett elérni korábban remény-

telennek tűnő esetekben, itt a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szerződéskötésre, azzal 

kapcsolatos díjmegfizetésre gondol, illetve a hulladék összeszedésére a lakókörnyezetben. 

Hozzáteszi, ugyanilyan következetes fellépéssel a lakbérek megfizetésénél is lehetne eredmé-

nyeket elérni. A költségvetésnek és a koncepciónak sem az idén, sem jövőre nem kellene tar-

talmaznia több tízmillió Ft adótartozást azért, mert egyeseknek nincsen kedve fizetni, vagy 

mert nem vállalnak el olyan foglalkoztatást, amiből kifizethetnék a lakbért. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén megkérdezte, hogy mi van akkor, ha valaki 

szociális bérlakást vesz igénybe, azonban olyan élethelyzetbe kerül, hogy az a lakás már nem 

felel meg az igényeinek. Példának azt hozta fel, hogy egy egyszobás lakásban élő édesanya és 

nagykorú fia hogyan juthatna nagyobb lakáshoz annak érdekében, hogy önálló életet is tudja-

nak élni. A válasz szerint a szociális bérlakásban élő csak egy másik szociális bérlakásban 

lakóval megállapodva tudja elcserélni a lakást. Úgy gondolja, adódhatnak bizonyos élethely-

zetek, amikor igenis rendeletben szabályozva kellene megoldást nyújtaniuk a problémára. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szirbek Rita képviselő által felvetettekre reagálva elmondja, ha egy kérelmező egy bizonyos 

élethelyzetben, egy bizonyos időpontban jogosult volt szociális bérlakásra és azt meg is kapta, 

az nem jelenti azt, hogy attól kezdve az egész családot ki kell, hogy szolgálja az a lakás. Hoz-

záteszi, az lenne jó, ha a szociális bérlakást igénylőt követő generáció ki tudna lépni ebből a 

körből, és nem a köztől várná a lakhatási problémáinak megoldását, hanem bérlőként – nem 

szociális lakás bérlőjeként -, vagy tulajdonosként tudna megjelenni a lakáspiacon. Hangsú-

lyozza, a probléma így is megoldódhat. 

Tisztában vannak azzal, hogy az érintettek milyen érdekek miatt szeretnék a szociális bérlakás 

bérleti jogviszonyának folytatását, hiszen azért a lakásért nagy erőfeszítéseket nem kell tenni. 

Elmondja, ha csak ilyen élethelyzetekkel találkoznak, akkor nem működik a rendszer, ezt 

Pingiczer Sándor képviselő is mondta, ebben az esetben új bérlő csak akkor kerülhet be a 

rendszerbe, ha folyamatosan új lakásokat építenek ezen célból. A cél azonban az lenne, hogy 

meghatározott élethelyzetekben a szociális bérlakással segítséget nyújtson az önkormányzat, 

ahonnan természetesen sok egyéb feltétel megléte esetén tovább lehessen lépni. Hangsúlyoz-

za, van olyan kör, akiktől ezt kifejezetten elvárják, például a fiatal házasok öt évig lakhatnak 

szociális bérlakásban, hiszen azt követően meg kell tudni önállóan oldaniuk a lakhatásukat. 

Szirbek Rita képviselő által említett példát is értelmezhetik így, hiszen egy gyermek fiatalko-

rában együtt lakik a családjával, azonban onnan felnőtt korában tovább kellene lépnie. Meg-

jegyzi, ez az elvárás sajnos nem életszerű, ez ritkán valósul csak meg, azonban a rendszert 

csak így lehetne fenntartani. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

28/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

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 

 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) önkormány-

zati 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 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Radó István, a Közterület-Felügyelet vezetője. A testület 

ülésére dr. Péntek Árpád képviselő megérkezett, jelen van 14 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag, a Gazdasági Bizottság 3 igen szava-

zattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. A rendelet-

tervezetben adminisztratív hiba miatt elírás történt, a 6/B. § c) pontjában az 5697 hrsz. helye-

sen 5697/4 hrsz.  

Elmondja, a rendelet-tervezet módosítása az életvitelszerűen közterületen való tartózkodás 

korlátozásáról szól. Már korábban is felmerült, hogy némely település annak egész területéről 

kitiltja a hajléktalanokat, azonban ez nem jogszerű, meghatározott részeket lehet csak egy 

város területéből tilalmi zónának tekinteni. Megjegyzi, hajléktalannak a rendelet hatálya alá 

tartozó személyeket érti. A rendelet-módosításban azt indítványozták, hogy a belváros körülírt 

területein, az Esterházy-kastélyt körülvevő területeken és a Béke téren ne tartózkodhassanak 

hajléktalanok életvitelszerűen. Hozzáteszi, az önkormányzat csak a közterületekkel kapcso-

latban szabályozhat, így a vasútállomás területén belüli szabályozás nem feladata. Hozzáteszi, 

a rendeletben meghatározott területeket lehet szűkíteni, illetve bővíteni. A közterületen való 

életvitelszerű tartózkodás nem feltétlenül függ össze a hajléktalansággal, hiszen a legkriminá-

lisabb eseteket az állandó lakcímmel és ingatlantulajdonnal rendelkező személyektől tapasz-

talják. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi, hogy a Hajléktalanszálló rendelkezik-e akkora kapacitással, amellyel eleget tud-

nak tenni a hajléktalan emberek elhelyezésének. További kérdése, hogy életvitelszerű tartóz-

kodásnak minősül-e, ha a rendeletben meghatározott területeken a hajléktalanok eltöltenek pár 

órát és ott étkeznek, vagy csak azt a viselkedést számítják annak, ha a hajléktalannál felmerül 

a szándék a területen éjszaka folyamán történő tartózkodásra is. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szeretné tisztázni, hogy valakinek nem feltétlenül látszódik a megjelenésén, hogy hajléktalan. 

Az pedig, ha valaki közterületen eszik vagy iszik – itt nem túlzott mértékű alkoholizálásra 

gondol –, az nem minősül alapból jogszerűtlennek. A joggyakorlatnak kell majd a konkrét 

eseteket meghatározni, amik tényleg életvitelszerű tartózkodásnak tűnnek, ide tartozik a jel-

lemzően lakóhelyül szolgáló kijelölt területeken végzett tevékenység, illetve ha dobozok és 

plédek jelennek meg egy bokor aljában, elhagyott ingatlanban. Példaként említi a Lábas-ház 

melletti közlét, illetve az arra nyíló lakásokat, vagy a Csáky utca alatt az eddig romos közterü-

letet. Előfordultak ilyen esetek a Külső-Várkertben is, és a közelmúltban jeleztek nála a kép-

viselők más esetet is. 

A szociális intézmény munkatársainak feladata ezen esetek felderítése, és az, hogy meggyőz-

zék a hajléktalanokat a Hajléktalanszálló használatáról. Megjegyzi, a pápai Hajléktalanszálló 

esetében nyáron egy nagy rekonstrukciós munka kezdődött, az Arany János utcai épület át-

épül, bővül, és új funkciókat kap, ezért ebben az időszakban a Kisfaludy utcai valamikori 

Textiles bölcsődében látják el a hajléktalanokat, ahol ismeretei szerint minden igényt ki tud-

nak elégíteni, ebben az Egyesített Szociális Intézmény vezetője is megerősítette. 

Kijelenthetik, hogy hajléktalan személynek nem kell a szabad ég alatt töltenie az éjszakát, 

ezzel nem azt mondja, hogy Pápán ez nem jelent nagy problémát, a hajléktalan-ellátás során 

26 férőhellyel számolnak. A probléma sajátossága, hogy minél nagyobb a város, annál több a 

hajléktalan. Hangsúlyozza, Pápán azok, akik a belvárosban általában közmegbotránkoztatásra 

alkalmas magatartást követnek el, nem a hajléktalanok köréből kerülnek ki. Az illető, akiről 

szó van, nyugdíjjal is rendelkezik, meglenne a lehetősége a normális életvezetésre, ennek el-

lenére választja azt, hogy közterületen, kórházban és mindenhol máshol botrányt okoz. Véle-

ménye szerint a helyzet sokszor inkább a mentális oldalról közelíthető meg, a problémára nem 

feltétlenül a rendeletben történő szabályozás hoz megoldást. 

Elmondja, amennyiben a képviselők felhívják a figyelmüket arra, hogy további problémák 

fordulnak elő - például játszótereken -, akkor természetesen készek a rendelet felülvizsgálat-

ára és módosításra. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, elvből nem ért egyet azzal a szándékkal, hogy hajléktalanokat közterületről kitilt-

sanak. Hozzáteszi, ebből csak akkor következik valami, ha megvizsgálják a körülményeket, 

például azt, hogy az adott település szociális ellátórendszere képes-e kezelni a hajléktalanság 

kérdését. Amennyiben képes erre, akkor elvárható a hajléktalanoktól, hogy életvitelszerűen ne 

az utcán tartózkodjanak. Számára az a fontos, hogy Pápa városa képes-e a szociális ellátó-

rendszerével kezelni ezt a kérdést. Az a véleménye – és ezt személyesen is tapasztalta – hogy 

igen, képes kezelni az említett problémát. Szerinte az elvek nem absztrakt módon léteznek, 

hanem a gyakorlatban nyilvánulnak meg. 

Elmondja, nemcsak arról lehet szó, hogy a városban lévő hajléktalanok akarnak életvitelsze-

rűen a városban élni, hanem miután Pápán komoly felújítások valósultak meg, előfordulhat, 

hogy más városokból – ahol esetleg szigorúbb a szabályozás - is több hajléktalan akar majd 

Pápára jönni. Ebben az esetben lehet, hogy a város ellátórendszere már nem tudja maradékta-

lanul ellátni a feladatát, és így mások felelősségét veszik a nyakukba. 

Tudomása szerint időnként közmegbotránkoztatást kiváltóan nem a hajléktalanok viselkednek 

a városban. Személy szerint tanúja is volt egy ilyen esetnek, és nem tudta, hogy adott esetben 

hogyan kellene reagálnia. Úgy gondolja, az ellátórendszer feladata, hogy jelezze az önkor-

mányzat felé, amennyiben a rendeletben szabályozott területeken kívül is tartózkodnak hajlék-

talanok életvitelszerűen. 
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Süle Zsolt képviselő 

Elhangzott, hogy a városban viszonylag alacsony a hajléktalanok száma, és a szociális ellátó-

rendszer abszolút kezelni tudja ezt a helyzetet, azaz minden hajléktalannak tudnának szállást 

biztosítani. Véleménye szerint itt nem szociális, hanem inkább rendvédelmi kérdésről van szó, 

ugyanis azok az emberek, akik közterületeken botrányt okoznak, olyan cselekményt hajtanak 

végre, amelyek a Büntető Törvényben foglaltakba ütköznek. Hangsúlyozza, itt elsősorban 

rendvédelmi kérdésről van szó, amelyek kezelésére megvannak a megfelelő szervek, és csak 

ezt követően lesz ez szociális kérdés. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Egyetért Süle Zsolt képviselővel, a város szociális ellátórendszere jónak mondható, a hajlékta-

lanokra kidolgozott projekt kifejezetten sok kreatív elemet tartalmaz, hiszen az nem feltétle-

nül az állapot konzerválásáról szól, hanem képzési – életvezetési, informatikai, stb.-

lehetőséget is biztosítanak a hajléktalanok számára. Hozzáteszi, már arra is volt példa, hogy 

sikerült egy korábban hajléktalan embert hozzásegíteni ahhoz, hogy a megélhetéséről, lakha-

tásáról gondoskodni tudjon. Egyetért Süle Zsolt képviselővel abban, hogy sokszor az utcán 

látott viselkedés inkább más szervek eljárását alapozza meg. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Véleménye szerint akkor is kell rendeletben szabályozni a hajléktalanokkal kapcsolatos prob-

lémát, ha a város szociális ellátórendszere annak megoldását fel tudja vállalni. Hozzáteszi, a 

hajléktalanok problémáját a kórházban is lehet érzékelni, ugyanis hiába elégséges a férőhely a 

Hajléktalanszállón, ha az érintettek azt nem hajlandók igénybe venni, és inkább életvitelsze-

rűen a közterületen tartózkodnak. Sokszor előfordul, hogy a közterületen tartózkodó szemé-

lyek végül a kórházban kötnek ki. Véleménye szerint nagyon fontos ezeket a szabályokat tisz-

tázni, hogy lehetőség szerint a legkevesebb terhet rója azon intézményekre, amelyeknek nem 

feladata a hajléktalanok gondozása. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett megalkot-

ja az alábbi rendeletet: 

 

29/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterület 

használatról és a reklámozás rendjéről szóló, 13/2013. (V.9.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló fenti számú önkor-

mányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő-

en 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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6. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 

tevékenységéről 

Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető, és Oláh Márta, a 

Gondozási Központ vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A 

Tapolcafői, a Borsosgyőri és a Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának testülete a be-

számolót egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Elmondja, a testület minden évben megtárgyalja az intézmény tevékenységét. Hozzáteszi, a 

szociális ellátórendszerben egyelőre nincs nagy mértékű változás, az önkormányzat és állam 

között a feladatok megosztása – az oktatási vagy egészségügyi intézményekkel ellentétben– 

még nem történt meg. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Elmondja, igyekeznek az intézmény tevékenységéről szóló beszámolót úgy elkészíteni, hogy 

az teljes, részletes, számadatokkal alátámasztott képet mutasson a képviselők számára az in-

tézmény életéről. Megköszöni a fenntartónak a munkájukhoz nyújtott támogatását. A legfon-

tosabb számukra most a Hajléktalanszálló felújításával kapcsolatos projekt megvalósítása, 

aminek köszönhetően reméli, hogy megoldódnak a hajléktalanokkal kapcsolatos problémák. 

Úgy gondolja, jelenleg Pápa közterületein nem élnek életvitelszerűen hajléktalanok, az a 

mintegy 30 fő, aki a Hajléktalanszállón vagy az utcán él, minimális százaléka a város lakos-

ságának. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, november 12., a Szociális Munka Napja. Ezen a napon a médiában azt lehetett lát-

ni, hogy szociális dolgozók utcai demonstrációval tüntettek a helyzetük ellen, mivel évről 

évre csökkennek a reálkeresetek. Érdeklődik, hogy ez Pápa városában is így van-e, mivel a 

szociális szféra dolgozóinak a jövedelme 30-35 %-kal alacsonyabb az egészségügyi szférában 

dolgozókénál, és legalább 50 %-kal zuhant a versenyszféra szintje alá.  

Véleménye szerint a beszámoló igényes, jól összeállított, pontosan tükrözi az intézmény dol-

gozói által végzett munkát, amelyről elismeréssel beszél. 

A Szociális Munka Napja alkalmából szeretne néhány szót szólni, amely kiváló alkalmat 

nyújt arra, hogy a közvélemény figyelme a szociális ágazatra irányuljon. Hozzáteszi, nagyon 

kemény munkát követelő hivatásról van szó, amelyben a munkavállalók embertársaik segíté-

sét választották munkájuknak. E nap alkalmából köszönetüket és elismerésüket kell kifejezni 

azok előtt, akik vállalják, hogy másokért, mások emberi méltóságáért dolgoznak, akik intéz-

ményekben, a betegek otthonaiban folyamatos szolgálatot teljesítenek. Véleménye szerint 

szociális dolgozónak lenni nehéz hivatás, ami a szakértelmen és felkészültségen kívül ember-

séget, együttérzést, toleranciát, folyamatos rendelkezésre állást kíván. Úgy gondolja, egy tár-

sadalom fejlettségét azon is le lehet mérni, hogy az önhibájukból vagy azon kívül nehéz hely-

zetbe került emberekről milyen szinten gondoskodik. Mindezért ezen alkalomból kifolyólag 

köszönetét fejezi ki az intézményvezetőnek, és további eredményes munkát kíván az intéz-

ményben dolgozóknak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a fenntartó egyik évben sem mulasztotta el a köszönetnyilvánítást, az idei évben a 

holnapi nap folyamán délután tartanak összejövetelt. Hozzáteszi, nemcsak a szociális szférá-

ban tartanak minden évben egy adott napon megemlékezést, hanem a pedagógusoknak, az 
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egészségügyben dolgozóknak is, akik az idén először a Polgármesteri Hivatal nagytermében 

tartották az összejövetelüket, továbbá a közművelődési dolgozóknak is jelöltek ki egy napot, 

hogy róluk is megemlékezhessenek. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül elfogadta az Egyesített Szociális Intézmény tevé-

kenységéről szóló beszámolót. 

 

 

8. Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről 

Előadó: dr. Burcsi Elemér mb. orvos-igazgató 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Burcsi Elemér mb. intézményvezető. Máté István képvi-

selő az ülésről eltávozott, jelen van 13 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A 

Tapolcafői, a Borsosgyőri és a Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának testülete a be-

számolót egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Dr. Burcsi Elemér mb. intézményvezető 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, a háziorvosok átlagéletkora tavaly óta egy év-

vel emelkedett. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén megkérdezték, mennyi a védő-

nők átlagéletkora, amire válaszként elmondja, hogy a védőnők átlagéletkora 35 év. Ez szeren-

csésnek mondható, hiszen ők életkorban közelebb állnak a diáksághoz, az idősebb védőnők 

pedig, akiknek már van gyermeke, a tapasztalatuk miatt tudnak könnyebben segíteni a hozzá-

juk forduló anyukáknak.  

Az egészségügyben novemberben januárig visszamenőleg finanszírozás-emelések zajlottak a 

fogorvosi, háziorvosi körzetek, ügyeletek, és a védőnők esetében is. A számítások szerint 

ezek az emelések például a központi ügyelet esetében - ahol 42 Ft-os kvóta-emelés történt - a 

havi több mint 1 millió Ft-os deficitet 110.000 Ft-tal csökkentette. Továbbra is kéri az önkor-

mányzat támogatását, hiszen a felnőtt és gyermek-ügyeletet csak így tudják működtetni. Hoz-

záteszi, az ügyeleti dolgozók bére már 10 éve nem emelkedett, kizárólag besorolás-változás 

miatt.  

Grőber Attila képviselő Movember mozgalomhoz való csatlakozása kapcsán elmondja, a vé-

dőnők 700 millió Ft értékben kapnak majd táblagépeket, amelyeken keresztül kapcsolatban 

fognak állni a szülészekkel, nőgyógyászokkal, a gyermekorvosokkal, így egy adott problémá-

ra online módon választ tudnak kapni. Mindezt azért mondja el, mert a nagymértékű informa-

tikai fejlesztésben – európai uniós forrásból - nemcsak a védőnők részesülnek, hanem a házi-

orvosok is. Azt remélik, hogy a fejlesztések megtörténte után egészen más alapokra helye-

ződnek a szűrővizsgálatok is. Hozzáteszi, még a kórházból is be tudnak majd tekinteni a házi-

orvosok tevékenységébe, adatállományába, és ez fordítva is így lesz. A kórház jelenleg olyan 

programot alkalmaz, amihez a háziorvosok is hozzáférhetnek, természetesen csak azok, akik 

megvették az ehhez szükséges technikai eszközöket kb. 80-100 ezer Ft-ért. Így lehetséges az, 

hogy ha háziorvosként beküld egy pácienst a kórházba a panaszai miatt, egy óra múlva már 

látja a gépen a betegen elvégzett vizsgálatok eredményét. Mindezért köszönetet mond a kór-

ház főigazgatójának. Ez csak a városban működik, más városokkal jelenleg nincsen összeköt-
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tetésben a rendszer, az új informatikai infrastruktúra viszont ezt is lehetővé tenné. A mammo-

gráfiás szűrések elvégzése után fél évvel kap levelet az Állami Népegészségügyi és Tisztior-

vosi Szolgálattól, amelyben leírják, hogy kit hívtak szűrésre, azon kik jelentek meg, és milyen 

eredmények születtek. Hangsúlyozza, ezt már későnek tartja. Az új program esetében ameny-

nyiben a beteg a háziorvosnál jár, már a háziorvos is fel tudja hívni a figyelmét a szűrésen 

való részvételre, hiszen látja a beteg behívóját a rendszerben. Véleménye szerint a férfiakat a 

legnehezebb rávenni az urológiai szűrővizsgálatokra. 

Az informatikai rendszer további előnye lesz az elektromos recept bevezetése, amelynek kö-

szönhetően nem kell kinyomtatni minden esetben a recepteket. Bíznak abban, hogy ha ezen a 

téren kevesebbek lesznek a kiadások, az itt felszabaduló pénzt másra költhetik. Szeretnék el-

érni, hogy a prosztata specifikus antigén vizsgálatokat a háziorvosok is kérhessék, természete-

sen ezt nem a kórház, hanem az állam terhére gondolják. Elmondja, a prosztatarák rendkívül 

alattomos betegség. 

 

Máté István képviselő a testület ülésére visszaérkezett, jelen van 14 fő képviselő. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Megköszöni az intézményvezetőnek a korrekt beszámolót. Az egészségügyben zajló nehézsé-

gek mellett elmondható, hogy a pápai Egészségügyi Alapellátási Intézetnél rendkívül pozitív 

változások zajlottak az elmúlt időszakban a működés feltételeinek javítása érdekében. Az ön-

kormányzat támogatásának köszönhetően megújultak a rendelők, állami támogatással az alap-

ellátási praxisokban gép-műszerek beszerzésére nyílt lehetőség, amelynek köszönhetően sokat 

javult a műszerezettség. A központi ügyeleti rendszer jól felszerelt, jó színvonalon működik, 

és mindezeket figyelembe véve méltán mondhatják, hogy biztonságos egészségügyi alapellá-

tást tudnak nyújtani a városban élőknek. A központi ügyeleten pedig nemcsak a város, hanem 

a város környékének a lakosságát is el tudják látni.  

A védőnők átlagéletkorával kapcsolatban elmondja, biztosított az utánpótlás a fiatalok részé-

ről, és hosszú távon biztosított ez a fajta alapellátás.  

Bízik abban, hogy a háziorvosok sokáig jó egészségnek örvendenek, és feladataikat a magas 

átlagéletkor ellenére is el tudják látni. A praxisok működését segíti az is, hogy az állam visz-

szamenőlegesen is biztosítja a finanszírozás-emelést, ami által plusz bevételhez juthatnak. 

Megerősíti dr. Burcsi Elemér orvos-igazgatót abban, hogy az alapellátás és a kórházi betegál-

ló osztályok között kifejezetten jó viszony alakult ki, hozzáteszi, ez nem mindig volt így. A jó 

viszony mindkét intézmény munkáját segíti, és a közös együttműködés, ami többek között az 

informatikai rendszer összeköttetésében, egymás munkájának a segítésében is megnyilvánul, 

a biztonságos betegellátást szolgálja. Minden problémafelvetést szívesen és nyitottan fogad, 

ezért úgy gondolja, hogy dr. Burcsi Elemér orvos-igazgató által felvetett vizsgálati lehetőség 

kérését is meg fogják tudni beszélni. Fontos, hogy foglalkozzanak a szűrővizsgálatok fontos-

sága, ugyanis az egészségügyben nagyon kevés pénz jut a prevencióra. Mindezek miatt van a 

nagy jelentősége a népegészségügyi programokban meghirdetett szűréseknek, illetve azoknak 

a kezdeményezéseknek, amik a népegészégügyi programokban nem tudnak bejutni, viszont 

nagy szükség van rájuk. Hangsúlyozza, meg fogják beszélni a prosztata specifikus antigén 

vizsgálatok elvégzésének feltételrendszerét.  

A mammográfiás vizsgálatok elvégzésére a kórház egyelőre nem kapott jogosítványt, így a 

szűrést Veszprémben tudják elvégezni. Minden lehetőséget kihasználnak, hogy a háziorvosok 

által kért vizsgálatokat elvégezzék, illetve megtalálják annak a módját, hogyan tudnak kapcso-

lódni a szűrőprogramokhoz. Véleménye szerint amennyiben helyben is el lehetne végeztetni a 

mammográfiás szűrővizsgálatokat, vélhetően többen vennének azon részt. Ezzel kapcsolatban 

már kérték dr. Áldozó Tamás polgármestert, és a város országgyűlési képviselőit, hogy járja-

nak el ebben az ügyben a kórház érdekében. 
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Köszönetet mond az Alapellátási Intézet vezetőjének az alapellátás minden területén végzett 

munkájáért, illetve a háziorvosoknak azért a munkáért, amit a gyerekosztály éjszakai ügyeleti 

rendszerének működtetéséhez nyújtottak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül elfogadta az Egészségügyi Alapellátási Intézet te-

vékenységéről szóló beszámolót. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 09,50 órától szünetet rendel el, majd a Képviselőtestület 

10,10 órakor folytatja a napirendek tárgyalását. A szünet alatt a testület üléséről Grőber Atti-

la elment, jelen van 13 fő képviselő. 

 

 

9. „Tapolca patak revitalizációja II. ütem” projekt megvalósításával kapcsola-

tos tájékoztató 

Előadó: dr. Csonki István igazgató 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A beszámolót a Gazdasági Bizottság, valamint a Borsosgyőri, a Tapolcafői és a Kéttornyúlaki 

Városrész Önkormányzatának testülete egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, a napirend tárgyalására dr. Csonki István helyett Horváth Angéla, a Közép-

Dunántúli Vízügyi Igazgatóság osztályvezetője fog érkezni, aki előadást tart majd a napirend-

del kapcsolatban. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a napirend tárgyalását a közmeghallgatás 

keretében folytatnák, ugyanis úgy ítéli meg, a téma közérdeklődésre tarthat számot. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester a napirend tárgyalását felfüggeszti. 

 

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: 

 

180/2013. (XI.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 35/2013. 

(III.28.) határozat III. pontjára, a 109/2013. (VI.27.) határozat, a 

135/2013. (VII.15.) határozat, a 155,156/2013. (X.2.) határoza-

tok, valamint a 163,166,168/2013. (X.10.) határozatok végrehaj-

tására adott jelentést elfogadja. 
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10. Vegyes ügyek 

 

b) Vagyonkezelési szerződés megkötése köznevelési intézményekre vonatkozóan 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. Elmondja, az elmúlt néhány hónap oktatási intézményeket érintő változásait tartal-

mazza az előterjesztés. 

 

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: 

 

181/2013. (XI.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesz-

tésben foglaltak alapján felhatalmazza a Polgármestert, hogy: 

- az Acsády Ignác Szakképző Iskola, 

- a Pápai Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium, 

- a Pápai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Isko-

la, 

- a Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakis-

kola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 

- a Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola,  

- a Pápai Petőfi Sándor Gimnázium,  

- a Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint 

- a Veszprém Megyei Pedagógia Szakszolgálat Pápai Tagin-

tézménye  

 

által használt önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyon 

vonatkozásában  vagyonkezelési szerződést kössön és a további 

szükséges jognyilatkozatokat megtegye.    

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

 

 

c)  Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak véleményezése 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Korábban a 

beíratási körzetek határait is az önkormányzat határozta meg, azonban az oktatási intézmé-

nyek fenntartásának az átkerülésével a beiskolázási körzetek meghatározásai is más szervezet 

hatáskörébe kerültek. Hozzáteszi, az önkormányzatnak megmaradt a véleményezési joga. 
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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: 

 

182/2013. (XI.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdé-

sében foglaltak alapján - a kötelező felvételt biztosító általános 

iskolák körzethatárai című – a tervezetben foglaltakkal egyetért.   

 

Pápa Város Jegyzőjének nyilvántartásában szereplő halmozottan 

hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermekek létszámát 

intézményi és tagintézményi bontásban az előterjesztés mellék-

lete tartalmazza.   

 

Utasítja a polgármestert, hogy a Képviselőtestület véleményét a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési in-

tézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI 

rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint és a 

jogszabályban megjelölt határidőig a Veszprém Megyei Kor-

mányhivatal számára küldje meg. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

 

d)  Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesületbe tagként belépés 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Az indít-

vány elsősorban Halász János kultúráért felelős államtitkárral folytatott többszöri konzultáció 

eredménye, hiszen úgy gondolják, hogy olyan szervezethez tudnak csatlakozni, amely hosszú-

távon előnyöket biztosíthat a város számára. 

 

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: 

 

183/2013. (XI.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. január 

1-jével tagként belép a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális 

Régió Egyesületbe. Az éves tagdíj fedezetét 2014. évi költség-

vetésében közművelődési szakfeladat keretében biztosítja. 
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A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a belépési 

nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2014. január 1., illetve 

tagdíjfizetésre: 2014. március 31. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

e) Fenyveserdő Bölcsőde működési engedélyének módosítása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Csizmadiáné Horváth Katalin, intézményvezető-helyettes. 

 

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 az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozta: 

 

184/2013. (XI.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a fenntartó 

Pápa Város Önkormányzata adószámának és székhelyének 

megváltozása, a korai fejlesztés megszűnése és az intézmény 

címének közterület átszámozásból eredő módosulása miatt - uta-

sítja a Polgármestert, hogy Fenyveserdő Bölcsőde (Pápa, Vaj-

da P. ltp. 27/B) működési engedélyének módosítása érdekében 

a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivata-

lához nyújtson be kérelmet és a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Csizmadiáné Horváth Katalin intézményvezető-

helyettes 

 

f)  Pápai 3822 és 3718 hrsz-ú ingatlanok meghatározott területrészének forgalomké-

pessé nyilvánítása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Elmondja, korábban a testület az ehhez hasonló előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalta, azon-

ban egy állásfoglalás szerint ezen anyagokat ezentúl nem kell zárt ülés keretében tárgyalni. 
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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: 

 

185/2013. (XI.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkor-

mányzat tulajdonát képező pápai 3822 hrsz.-ú „kivett közterü-

let” megnevezésű ingatlanból hozzávetőleg 2 m
2
, a 3718 hrsz.-ú 

„kivett közterület” megnevezésű ingatlanból hozzávetőleg 3 m
2
 

területet, a Rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján forga-

lomképessé nyilvánít, azzal a feltétellel, hogy a telekhatár ren-

dezés a kérelmező feladata és költsége.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megté-

telére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

g)  Pápa, Fő tér 17. szám alatti nem lakás célú helyiség pályázat útján történő érté-

kesítése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 

mellett, az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Az ingat-

lan alapterülete 30 m2, amelynek bruttó alapára 11.893.000,- Ft. Hozzáteszi, a pályázati eljá-

rás során az ár változhat. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

ző határozatot hozta: 

 

 

186/2013. (XI.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, az önkor-

mányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati ren-

delet 11. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, a Pápa, 

Fő tér 17. szám alatti, 3529 hrsz.-ú „kivett 2 lakóház, udvar” 

megnevezésű felépítményből 30 m
2
 nagyságú nem lakás célú 

helyiséget, valamint az elkészítendő társasház alapító okiratban 

hozzá rendelt tulajdoni illetőséget, - bruttó 11.893.000 Ft alap-

áron - pályázat útján értékesíti. 
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Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az önkormányzat vagyonával való rendelkezés során mind az önkormányzat, mind 

pedig az előterjesztésben érintett másik fél üzleti érdekeit veszélyeztetné a döntés indokainak 

előzetes nyilvánosságra kerülése, ezért indítványozza az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján 

165.,166.,168.,169. sorszámú előterjesztések tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind az 

önkormányzat, mind pedig az előterjesztésekkel érintett másik felek üzleti érdekét veszélyez-

tetné a döntés indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.”  

 

 

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

rozatot hozta: 

 

187/2013. (XI.14.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján 

165.,166.,168.,169. sorszámú előterjesztések tárgyalására zárt 

ülést rendel el, mivel mind az önkormányzat, mind pedig az elő-

terjesztésekkel érintett másik felek üzleti érdekét veszélyeztetné 

a döntés indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.  

 

A zárt ülést követően a Képviselőtestület 10.30 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 10.35 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester címzetes főjegyző 


