PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE
Szám: 1/1- 10/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. február 5-i ülésén, a
Városháza épületének nagytermében.

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester
Dr. Péntek Árpád, Császár Endre, Dr. Hermann István, Máté István, Bocskay
László, Venczel Csaba, Pingiczer Sándor, Grőber Attila, Szirbek Rita, Süle
Zsolt, Zsegraics Gyula 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,
Bakalár Attila szociálpolitikai csoportvezető
Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető,
Szekeresné Markolt Zita adócsoport-vezető,
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. Vörös Ibolya képviselő.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Köszönti a Városháza épületének nagytermében a megjelenteket és az ülést az interneten keresztül követőket, a testület ülését 8.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, 13 fő képviselő jelen van.
Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról azzal a kiegészítéssel,
hogy a 17., 18., 19. sorszámú előterjesztést a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
7/2014. (II.5.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. február
5-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
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1.

Személyi ügy
I. A Veszprém Megyei 4. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

2.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2014.
(...)önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

3.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014.
(…) önkormányzati rendelet-tervezete a köztemetők használatának és a temetkezés rendjéről
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Molnár István városfejlesztési osztályvezető

4.

Beszámoló a Kékfestő Múzeum tevékenységéről
Előadó: Dr. Nagy L. István intézményvezető

5.

Kitüntető címek adományozására vonatkozó javaslatok elbírálása (zárt ülés)
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

6.

Vegyes ügyek

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a hatáskörébe tartozó előterjesztéseket megtárgyalta, és azokat egyhangúlag megtárgyalásra javasolja.
1. Személyi ügy
I. A Veszprém Megyei 4. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
A napirend tárgyalásán jelen van dr. Böröczky Miklós, dr. Raffai Erzsébet, dr. Somogyi Natália, dr. Sabján Dénesné, dr. Varga István.
Dr. Vörös Ibolya képviselő a testület ülésére megérkezett, jelen van 14 fő képviselő.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a Képviselőtestületnek vita nélkül kell dönteni a határozati javaslatban foglaltakról,
ahhoz módosító indítványt nem fogalmazhatnak meg.
Elmondja, hogy a Főjegyző Asszony a Veszprém Megyei 4. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjának dr. Böröczky Miklóst, dr. Raffai Erzsébetet, dr. Somogyi Natáliát, póttagjainak pedig dr. Sabján Dénesnét, és dr. Varga Istvánt javasolja. Az
érintettek nem kérték a napirend zárt ülés keretében történő tárgyalását. A határozati javaslat
elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
50. § alapján minősített többség szükséges.
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Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
8/2014. (II.5.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 22. §-a értelmében a
Pápa városban működő országgyűlési egyéni választókerületi
választási bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint megválasztja:
Tagok:

Dr. Böröczky Miklós
Dr. Raffai Erzsébet
Dr. Somogyi Natália

Póttagok: Dr. Sabján Dénesné
Dr. Varga István
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy országgyűlési
egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak eskü/fogadalomtételéről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Ezt követően a Veszprém Megyei 4. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjai és póttagjai dr. Áldozó Tamás polgármester előtt esküt/fogadalmat tesznek,
majd dr. Áldozó Tamás polgármester átadja részükre az esküokmányt.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak eredményes munkát kíván.
5. Vegyes ügyek
a) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő évekre várható összegének megállapítása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag, az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, a Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
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A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:
9/2014. (II.5.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban foglaltak
figyelembe vételével saját bevételeit, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő évekre várható összegét az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

2.

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint Borsodiné Kisfaludy Katalin könyvvizsgáló.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet 3 igen szavazattal,1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja. A Gazdasági Bizottság a rendelet-tervezetet 2 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. A Humánerőforrás Bizottság a
rendelet-tervezetet 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a rendelet-tervezetet 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. A Borsosgyőri, a Tapolcafői és a Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzata a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja.
A PVÖ Városgondnoksága, Egyesített Szociális Intézménye, valamint a KKI GAESZ vezetői a
költségvetési javaslat intézményre vonatkozó részét elfogadták, az egyes gazdálkodási feladatok tekintetében hozzájuk kapcsolt intézmények vonatkozásában az egyeztetést elvégezték.
A Pedagógusok Szakszervezetének képviselője a rendeletet-tervezetben foglaltakat tudomásul
veszi.
A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének képviselője a rendelettervezetben foglaltakat tudomásul veszi.
A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének képviselője a rendelet-tervezetet a köztisztviselők tekintetében tudomásul veszi,
és kéri, hogy továbbra is kísérjék figyelemmel annak lehetőségét, hogy a középfokú végzettségű köztisztviselők részére is megállapításra kerülhessen a 10 %-os mértékű illetmény kiegészítés, mivel a szakszervezeti tagság körében ezt a réteget érinti leghátrányosabban az illetmény-emelkedés elmaradása.
Elmondja, a 2014. évi koncepció tárgyalásakor még más körülmények között tervezhették a
2014. évet. Mindannyiuk előtt ismert döntések következtében a 2014. évi költségvetés peremfeltételei lényegesen megváltoztak, ide tartozik az adósságkonszolidáció bejelentése, az adós-
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ságkonszolidációval együtt járó teherkönnyítés, illetve az idei évi adósságszolgálat gyakorlatilag nullára történő redukálódása. Mindemellett az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló 400 millió Ft-os támogatást, másrészt pedig az önkormányzati feladatoknak
az 500 millió Ft-os támogatását is fontos megemlíteni. Hozzáteszi, önrész-pályázaton is sikerült forráshoz jutni 2013. év végén, ami szintén javította a 2014. évi költségvetési pozíciókat.
Pingiczer Sándor képviselő
Az előterjesztésben 442 millió Ft céltartalék szerepel, ebből 400 millió Ft-ot a város gazdasági élénkítő programjának megvalósítására különítettek el, amelynek felhasználásáról a Képviselőtestület fog dönteni. Elmondja, a kormány átvállalta az önkormányzat meglévő hitelállományát, amelynek összege 2013. évben előzetes számítások szerint 2 milliárd 23 millió Ft
volt. Ennek az volt a feltétele, hogy azoktól az önkormányzatoktól, akiktől ezt a hitelállományt átvállalták, elvárják, hogy javaslatot tegyenek a helyi gazdaságélénkítésre és a növekedés lehetőségeire is. Részinformációkkal ugyan rendelkezik ezzel kapcsolatban, azonban
megkéri dr. Áldozó Tamás polgármestert, tájékoztassa a jelenlévőket a gazdaságélénkítési
terv néhány konkrétumáról, főbb irányvonalairól.
A Perutz stadion rekonstrukciójára 560 millió Ft-ot kap az önkormányzat, ez 100 %-ban állami támogatás. Szerinte a Perutz stadion egy modern, a kor követelményeinek megfelelő, viszonylag új létesítmény, a befogadóképessége is megfelel a pápai sportrajongók igényeinek.
Érdekelné a standionnal kapcsolatos fejlesztés műszaki tartalma, hiszen ezt az idei év első
felében kell kidolgozni, majd azt követően kezdődhet meg a beruházás. Megkérdezi, hogy a
felújítást követően a létesítmény fenntartása jelent-e majd többletkiadást a városnak az önkormányzat költségvetésében. Elmondja, a Lombard Pápa FC 55 millió Ft-os támogatást kap
évente, emellett a költségvetésben további alcímeken további – a létesítmény fenntartásával
kapcsolatos - támogatás található. Érdeklődik, hogy összességében mennyi támogatást kap az
NB-I-es futball-csapat.
Örömmel vették tudomásul, hogy a panelpályázatok önkormányzati támogatására az idei évben 96,7 millió Ft-ot terveztek, ez a 2009-ben elfogadott panelpályázatok megvalósítására ad
lehetőséget. Ezeket a pályázatokat öt évvel ezelőtt már befogadta a Településfejlesztési Bizottság. Mindenki tisztában van azzal, hogy a panelpályázatok egyharmadát az állam, egyharmadát az önkormányzat, a fennmaradó harmadot pedig a lakóközösségnek kell vállalnia,
és így egy olyan beruházás valósulhat meg, ami a lakások értékét is megnöveli, továbbá jelentős energia-megtakarítást eredményez, ami tulajdonképpen rezsiköltség-csökkenést is jelent.
Megkérdezi dr. Áldozó Tamás polgármestert, van-e tudomása arról, hogy a panelpályázatok a
jövőben is folytatódnak, aminek köszönhetően újra megnyílnak-e az állami csatornák, vagy
újra hosszú éveket kell majd várni – még a pályázat befogadása esetén is – arra, hogy meglegyen a forrás a megvalósításra. A 96 millió Ft-ból öt társasházat tudnak felújítani, ami közel
300 családnak jelenthet könnyebbséget.
Az 560 millió Ft-os stadion felújítás hatszorosa annak az összegnek, amit az önkormányzat a
közel 300 család panelpályázatának megvalósításhoz biztosít. Ha a jelenleg a költségvetésben
szereplő összeget megszoroznák hattal, akkor közel 30 társasház mintegy 3000 lakójának tudnának segíteni. Az a problémája a költségvetés összefüggéseit nézve, hogy a prioritások, az
arányosság, és a nagyságrendek az ő olvasatában nem mindig találkoznak egy egészséges
pályán. Mindemellett elmondja, fenti megjegyzését nem azért mondta, mert sportellenes, hiszen személyesen is a pápai futball-csapat lelkes szurkolója, és a mérkőzések rendszeres látogatója.
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Dr. Áldozó Tamás polgármester
A panelpályázatok esetében nem tartja indokoltnak annál több pénz elkülönítését, mint amennyit egyébként elnyertek és amennyivel leszerződtek a társasházak. Hozzáteszi, nincsen
információja arról, hogy mikor fogják újra kiírni a panelpályázatokat. A pályázatokat a pályázat kiírója 2009-ben valóban befogadta, majd 2009-ben, és 2010-ben az akkori Kormány úgy
döntött, hogy nem támogatja őket. Amikor az Európai Uniós költségvetési ciklus végére ért az
ország, akkor a visszamaradt pénzek elosztásánál jutottak támogatáshoz a befogadott panelpályázatok. Az idei évi költségvetésben tervezett előirányzatot is bőségesnek érzi, tekintettel
arra, hogy az egész önkormányzatot illető fedezetet betervezték, ugyanakkor a kivitelezés
folyamatát ismerve kizárt, hogy a társasházak az egész összeget le tudják az idei évben hívni.
A három elnyert pályázatból kettőnél jól halad az előkészítés, és bíznak abban, hogy a harmadik pályázat is el fog tudni indulni, mindehhez azonban a lakóknak a saját maguk által vállalt
részt tudni kell biztosítani. Megemlíti, hogy ezek a pályázatok még a hitelválságot megelőzően 2008. környékén születtek, és az sem kizárt, hogy egyes ingatlantulajdonosok azóta olyan
helyzetbe kerültek, hogy nemhogy a korszerűsítésen gondolkozzanak, hanem az is gondot
okoz nekik, hogy az aktuális törlesztő-részletet kifizessék. A város szívesen vesz részt újabb
panel-pályázatokon, azonban még ha lesznek is, annak a részletei nem ismertek, és nem lehet
pontosan tudni, hogy milyen önrészeket kell a panel, illetve energiakorszerűsítési-pályázat
mellé rendelni. Az is elképzelhető, hogy a diszkrimináció ebben a tekintetben megszűnik,
hiszen jelenleg pozitív diszkrimináció van az iparosított technológiával épített lakások szempontjából, míg a nem ipari technológiával épített lakások, illetve tömbházak, illetve a családi
házak korszerűsítése nem élvez ilyen prioritást.
A gazdasági stratégia megvalósításához rendelt összeggel kapcsolatban elmondja, ő is szeretné tudni a fő csapásirányokat. Tájékoztatja Pingiczer Sándort képviselőt, hogy ahogyan a híradások is beszámoltak róla, Unger Tamás alpolgármester vezetésével megalakult egy olyan
döntés-előkészítő, konzultatív testület, amelynek pontosan az a feladata, hogy meghatározza a
fő csapásirányokat. Ő nem előlegezné meg azt, hogy ez a testület milyen eredményeket fog
elérni, megvárja, hogy a tanácskozás során mire fognak jutni, és milyen javaslatokat fognak
tenni. Elmondja, fenti testület nem többségi szavazással hozza meg a döntéseit, minden az
önkormányzatban képviselettel rendelkező párt képviselője részt vesz a gazdasági stratégia
előkészítésében. Ezen kívül pedig vállalkozások képviselőit, illetve a munka világával kapcsolatban lévő hivatal vezetőjét, azaz a Munkaügyi Központ Pápai Kirendeltségének vezetőjét
is meghívták ebbe a testületbe. Hozzáteszi, amennyiben további szakemberek bevonásának
szükségessége is felmerül, akkor további felkéréseket is fognak postázni. Az alakuló ülésen
azt az indítványt tette, hogy 2014. március 31-ig fogadják el azt a dokumentumot, amit később majd a testület megtárgyal. Tekintettel arra, hogy március 31. rendkívül közel van az
április 6-i választáshoz, és nem szeretnék, ha átpolitizálódna ez a gazdasági stratégia, ezért
módosították a dátumot április 15. környékére.
A stadion rekonstrukcióval kapcsolatban elmondja, a pápai Perutz stadiont nem nevezné modern, viszonylag új stadionnak, javasolja Pingiczer Sándor képviselőnek, töltsön el egy mérkőzést a vendégszektorban, és próbálja meg igénybe venni azokat a szolgáltatásokat, amikről
egyszer már volt szó kettejük között. Véleménye szerint elszomorító tapasztalatokat szerezne
a képviselő. A pálya egyik alapproblémája a klubház állapota, amit a 2002-2003-as rekonstrukció során nem lehetett kezelni, tekintettel az akkori források szűkösségére. A Perutz stadion klubházát valamikor az 1960-as évek közepén társadalmi munkában építették az akkori
textilgyári dolgozók közreműködésével. Ezen épület állaga a 2000-es évek elejére megfelelt
az előkészítettségnek, kivitelezésnek, viszont nem volt pénz a korszerűsítésre. A kormánybiztossal, illetve a végrehajtásra bevont sportszervezetekkel folytatott tárgyalások arra vezettek,
hogy egy új klubház építésére lenne szükség. Egy olyan klubházra lenne szükség, amely kor-
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szerű körülményeket tud biztosítani a mérkőzések megrendezéséhez, a sajtó elhelyezéséhez,
ezen felül néhány olyan kiegészítő beruházás is szükséges, ami korábban elmaradt. Példaként
említi szünetmentes világítás kialakítását arra az esetre, ha villanyvilágításos mérkőzésen elmenne az áram, továbbá eredményjelző táblát szeretnének elhelyezni.
A pálya fenntartásával kapcsolatban elmondja, a Perutz stadionban legalább két sportszervezet működik, az egyik a Lombard Pápa Termál FC, ami bérleti díjat fizet a létesítmény használatáért, másik pedig a PELC, ami pedig az utánpótlást nevelő Egyesület. A PELC a tavalyi
évben 35-40 millió Ft közötti bérleti díjat fizetett a létesítmény használatáért, ami azt jelenti,
hogy a korábbi évek jelentős kiadásaitól kímélte meg a várost. Ebben az évben a Városgondnokság költségvetésében közel 20 millió Ft-ot terveztek a sporttelep fenntartására. Ennek a
tervezésére azért volt szükség, mert még nem bírálták el az MLSZ-ben azt a pályázatot, amely
az első féléves létesítmény-fenntartást támogatja. A tavalyi évben is tervezniük kellett bizonyos összeget a létesítmény fenntartására, amelyet azonban a fenti pályázat sikere folytán nem
kellett elkölteni. Hangsúlyozza, a fedezetet az idén is biztosították, azonban jó esélyük van
arra, hogy a pálya fenntartására nem kell majd fizetniük. Kiemeli, hogy az 560 millió Ft - ami
a 2014. évi ütem - nettó összeg, illetve további 240 millió Ft-nyi nettó forrás várható 2015ben. Megemlíti, hogy a beruházás során a gyepszőnyeg cseréjét is szeretnék megvalósítani.
Süle Zsolt képviselő
Elmondja, a 2014. évi költségvetés tervezetét abból a szempontból közelítette meg, hogy
mennyiben könnyítik meg az abban foglalt intézkedések a pápai lakosok életét. Olyan problémáról szeretne beszélni, ami sok embert érint, nem pedig kéthetente 100-1500 főt, mint a
stadion esetében.
Véleménye szerint a pápai közlekedéssel, úthálózattal kapcsolatban nagyon sok panasz érkezik a pápai lakosoktól. Egyes felmérések szerint 7-8 kilométer utat kellene azonnali hatállyal
felújítani, mert azok balesetveszélyesek, és a gépjárművek műszaki állapotára is veszélyesek,
mindemellett jelentős sebességkorlátozásokat kellett az érintett szakaszokon bevezetni. Véleménye szerint a rendelet-tervezetben az útfelújításokra elkülönített összeg nagyon kevés, úgy
gondolják, hogy a 2014. évi, szabadabban tervezett költségvetésbe sokkal nagyobb mértékű
útfelújításokat lehetett volna alkalmazni. Megkérdezi, hogy ez miért nem történt meg. Érdeklődik, hogy miért éppen a rendelet-tervezetben szereplő útszakaszra esett a választás, hiszen
ahhoz hasonló állapotú útszakasz több tucat van a városban.
A rendelet-tervezetben nagyon kis tételt különítettek el a bűnmegelőzésre, illetve a közbiztonságra. Tisztában van azzal, hogy ez nem az önkormányzat elsőrendű feladata, de hazai példák
mutatják, hogy ha helyi szinten az önkormányzat is odaáll a közbiztonság és bűnmegelőzés
kiépítése mellé, akkor nagy eredményeket lehet elérni. Példaként említi a kamerarendszer
kiépítését, a Közterület-Felügyelet létszámának bővítését, azonban meglátásai szerint ezek
sem történnek meg az idén, pedig sajnos Pápán is egyre romlik a közbiztonság.
Dr. Hermann István képviselő
Megkérdezi Süle Zsolt képviselőt, melyik útszakaszra gondolt. Kérdése továbbá, hogy a Szabó Dezső utcai útszakasz felújítására mekkora összeg szerepel.
Süle Zsolt képviselő
Arra volt kíváncsi, hogy miért éppen a Vízmű utcára esett a választás. Természetesen nagyon
örül ennek, hiszen arrafelé lakik, azonban sok ehhez hasonló, szintén felújításra szoruló útszakasz van a városban.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A bizottsági ülésen a beruházási feladatokkal kapcsolatban elmondta, egyelőre nem ismerik
pontosan a 2014-2021. közötti ágazati operatív programok pályázati feltételeit és céljait.
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Mindemellett elmondja, egészen bizonyos, hogy a közlekedési hálózat fejlesztésével kapcsolatos pályázati kiírások soron fognak következni. Ezt erősíti az is, hogy többek között a 2014.
évi költségvetésben döntenek a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos megvalósíthatósági
tanulmány elkészítéséről, amire ugyancsak lehet majd pályázatokat építeni. Abban az esetben,
ha nagy, komplex útfelújítási munkákat illesztettek volna be a 2014. évi költségvetésbe, például a Jókai, a Vásár, vagy a Deák Ferenc utca teljes felújítását, akkor ezzel egyrészt aránytalanul nagy forrásokat kötöttek volna le, hiszen ezek esetenként több száz millió Ft-os beruházások, másrészt nagy valószínűséggel megelőztek volna olyan pályázati lehetőségeket, ahol
ennek a bekerülési költségnek a túlnyomó többségét elnyerhették volna, és ezzel önkormányzati helyi forrásokat szabadíthattak fel.
Elmondja, bármely esetben felmerülhet a kérdés, hogy miért pont egy adott probléma kezelését tervezték a költségvetésben, amennyiben nem teljes egészében kezelik a problémát. Valóban van olyan felület, amelyik megmarad a korábbi állapotában, azonban azért gondoltak a
Vízmű utcára, mert az látszik, hogy a Juhar és Nagysallói utcai kereszteződés egyre inkább a
város közlekedési súlypontjává válik, hiszen az ott működő két nagy autóipari beszállító cégnél egyre nagyobb számban dolgozó munkavállalót a munkahelyére kell tudni szállítani. Hozzáteszi, a nagy foglalkoztatókkal történt egyeztetések során egy buszmegálló kialakítása is
felmerült. Az autóbuszok leginkább a Vízmű utcát, a Szabó Ervin utca egy rövid szakaszát,
illetve a Juhar utcát veszik igénybe. Szeretnék, ha itt járó buszok vonalát úgy szabályozhatnák, hogy arányos legyen a forgalom a fent említett utak között, és ne egy-egy útiránynak
kelljen az egész forgalmat elviselnie. Mindehhez nagyjából azonos minőségű és megközelítésű útvonalaknak kell kialakulnia például a volt Kilián lakótelepi körforgalom és a leendő Juhar utca-Nagysallói utcai buszforduló között, és emiatt sorolták előre a Vízmű utca rekonstrukcióját.
A bűnmegelőzéssel kapcsolatban elmondja, az önkormányzat szabadon dönthetne arról, hogy
erre a célra a rendelet-tervezetben szereplő összegnél többet fordít, azonban számítanak arra,
hogy a városban működő Rendőrkapitányság az önkormányzat által elvárt minőségben végzi
majd a bűnmegelőzési és bűnüldöző munkáját, és az önkormányzat ezt a tevékenységet inkább csak kiegészíteni szeretné az eszközeivel. Süle Zsolt képviselő által említett feladatokon
túl – a Közterület-felügyelet létszámának és a kamerarendszer bővítése – is volt a tavalyi évben példa a bűnmegelőzés támogatására, tették ezt a Polgárőrségen keresztül, amely szintén
értékes bűnmegelőzési munkát folytatott az elmúlt évben. A rendőrségi feladatokat közvetlenül is támogatja az önkormányzat, ezek kisebb beruházások, amikre a rendőrségnek nincsen
meg a fedezete. Ez hasonló nagyságrendben lett tervezve, mint az ezt megelőző években. Abban bíznak, hogy a Pápai Rendőrkapitányság rekonstrukciója bekerül a rendőrkapitányságok
modernizációs programjába, és állami, valamint európai uniós forrásokból a Széchenyi utcai
épület megfelelő állapotba kerülhet.
Dr. Hermann István képviselő kérdésére válaszolva elmondja, 65 millió Ft-ot terveztek a Szabó Dezső utcai szakasz megépítésére, hiszen az is vélhetően egy olyan út, amelyre később
pályázati forrást is nyerhetnének, azonban az utca kialakulásakor még nem számoltak az akkori tervezők azzal, hogy három-négy nagy társaság is fog működni az utca elkerülőút felé
eső szakaszán. A rendkívüli mértékben megnövekedett forgalom indokolja a lakott területen
az út megépítését, később pedig megpróbálnak pályázati forrást találni a most megépítendő
útszakasz vége és az elkerülő út közötti szakasz további megépítésére, hiszen az a jelenlegi
becslések szerint további 100 millió Ft-os kiadást jelentene.
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Szirbek Rita képviselő
A rendelet-tervezetben szerepel, hogy az Egészségügyi Alapellátási Intézet OEP finanszírozásként 100.338.000,- Ft-ot kap. A korábbi évek gyakorlata szerint a 4. számú gyermekorvosi
körzetben egy éven túli helyettesítés miatt 40 %-kal csökkentett díj korrekciójaként az önkormányzat biztosította a forrást a korrekcióra, és ez a 4. számú körzet fogorvosi ellátási területén is, illetve az orvosi ügyelet esetében is megtörtént. Megkérdezi, hogy ez a forrás mekkora összeget tesz ki az idén.
Állami támogatásként a közvilágítás fenntartásának támogatására a 2014. évi költségvetésben
a tavalyinál kevesebb összeget különítettek el. Megkérdezi, van-e ennek valamilyen ésszerű
magyarázata.
Érdeklődik, hogy akadálymentesítésre mekkora forrást különít el az önkormányzat. Véleménye szerint a járdaszigeteknél a közlekedés elősegítése egy rendkívül fontos, megoldásra váró
probléma.
További kérdése, hogy a játszóterek felújítása, karbantartása melyik címszó alatt szerepel, és
erre mekkora összeget különített el az önkormányzat.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A kérdésekre válaszolva elmondja, a játszóterek felújítása a Városgondnoksági feladatok között szerepel, hiszen az nem beruházási, hanem felújítási, karbantartási feladat, az erre fordított összeg 3 millió Ft. Akadálymentesítésre előirányzatot nem terveztek, a járdák felújítása,
illetve építése során a felmerült igényeknek megfelelően az akadálymentesítést a kivitelező,
illetve a Városgondnokság meg fogja oldani, ez az elmúlt 15 évben is így volt, és az igényeket
többségében sikerült is kielégíteni.
Bene Andrásné gazdasági vezető
Elmondja, a 2013. évi költségvetésben a 4. sz. gyermekorvosi és fogorvosi körzetnek az önkormányzat által biztosított többletfinanszírozása a tavalyi évben 1.224.000,- Ft, illetve
1.332.000,- Ft volt, ez megegyezik a 2014. évi támogatás összegével. Hozzáteszi, ez az ügyeleti ellátásra is igaz, amit beépülő támogatásként megkapott már az intézmény évekkel ezelőtt.
Az ügyeleti ellátást az eddigi évekhez hasonlóan körülbelül 28 millió Ft-tal támogatja az önkormányzat.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A közvilágítás-bővítésre nem kevesebb, hanem több pénzt terveztek, hiszen a tavalyi 5 millió
Ft-tal szemben 8 millió Ft-ot különítettek el a 2014. évi költségvetésben.
Süle Zsolt képviselő
Úgy gondolja, a pápai lakosok nagy várakozással tekintettek az idei évi költségvetés elé, hiszen az elmúlt évi események – az önkormányzatok adósságának átvállalása - miatt nagy reményeket fűztek ahhoz, hogy javulni fog az életminőségük. Bár kétségtelenül vannak kisebb
tervek különböző fejlesztésekre, felújításokra, amelyek nagy mértékben javítanák a pápaiak
életminőségét, illetve megkímélnék őket a mindennapos bosszúságoktól, azonban ezek a fejlesztések, felújítások olyan kis mértékűek, hogy ennél jóval többet tervezhettek volna ezekre a
feladatokra. Természetesen minden felújításnak örülnek, hiszen a város több részén is olyan,
múlt század elejei infrastrukturális állapotokat tapasztalhatnak, amelyre nyugodtan mondhatják, hogy a város szégyene. Ezeket szerencsére kezdik felszámolni, azonban véleményük szerint erre sokkal többet is lehetett volna szánni, és érzéseik szerint erre meglett volna a pénzügyi keret.
A közbiztonsággal kapcsolatban elmondja, főleg az elmúlt hetek eseményei alapján, amikor is
több visszajelzés érkezett hozzájuk, hogy főleg gyermekeket érnek inzultusok, sőt tettlegesen
is bántalmazzák őket, erre tekintettel úgy érzi, a rendőrség még mindig nem képes a megfele-
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lő módon ellátni a városban a feladatát. Pontosan ezért szorgalmazza mindenképpen azt, hogy
a bűnmegelőzés terén jóval nagyobb segítséget nyújtson az önkormányzat. Sajnos ez is hiányzik az idei évi költségvetésből és mindezeknek a hatására nem tudják elfogadni a 2014. évi
költségvetési-rendelet tervezetet.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megismétli, hogy az önkormányzatnak sem jogszabályi felhatalmazása, sem eszközrendszere
nincsen arra, hogy bűnmegelőző, bűnüldöző szervként lépjen fel, ezt a monopóliumot Magyarország Alaptörvénye kifejezetten a rendőrség számára biztosítja. Ez nagyjából így van
egész Európában és a világ többi részén is. Üres demagógiánál nem tudja többre értékelni
Süle Zsolt képviselő által elmondottakat, azaz hogy meglett volna a pénzügyi keret arra, hogy
mindazt a beruházást, amit Süle Zsolt képviselő vizionált, megtegyék. Megkérdezi, hogy ebben az esetben miért nem tett módosító indítványt, és hol van az a keret. Amennyiben valóban
meglett volna a keret, akkor az benne lenne a költségvetésben. Javasolja, hogy tegyen a képviselő módosító indítványokat, amelyben megnevezi, hogy honnan, melyik forrásból kívánja
átcsoportosítani és melyik célra azt a pénzt, amit egyébként a költségvetés tartalmaz. Megjegyzi, biztos csak a gonosz Fidesz akar kiszúrni a pápaiakkal, nehogy jobb legyen az életminőségük.
Szirbek Rita képviselő
Hozzászólásában szeretné felhívni a figyelmet a járdák áldatlan állapotára, kiemeli a Jókai
utcát dr. Áldozó Tamás polgármester által említettek utcák közül, hiszen ott rendkívül nehéz a
közlekedés. Megemlíti a Tókert néhány utcájának járdáját, ahol már több cikluson át húzódó
folyamatként a Hatodik, Hetedik, Nyolcadik, Kilencedik utcában csak az egyik oldalon javították ki a járdafelületeket, a másik oldalon pedig szinte lehetetlen a közlekedés. Úgy gondolja, rendelkeznie kellene a városnak egy olyan járda-felújítási stratégiával évekre visszamenőleg, amely alapján megoldhatnák az általa említett hétköznapi problémákat.
A játszóterek felújítására, karbantartására az idén 3 millió Ft-ot különítettek el, azonban véleménye szerint néhány játszótér esetében – például a Vízmű utcában találhatón - mielőbbi
beavatkozásra lenne szükség, hiszen az rendkívül balesetveszélyes a gyermekek számára.
Szerinte a játszótér körbekerítése jelenthetne megoldást. Hozzáteszi, a játékok is rendkívül
elavultak, a homokozó is használhatatlan, amelynek rendbehozatala nem jelentene akkora
kiadást. A Vajda lakótelepi játszótéren is elavultak a játékok, és esztétikailag sem megfelelők.
A Vajda lakótelepen a 2/B épület mellett még mindig megtalálható egy régi hinta, ami szintén
nem felel meg az európai uniós elvárásoknak, azt le kellene szerelni, és érdemes lenne oda is
egy kisebb játszóteret kialakítani.
A közvilágítás fejlesztésével kapcsolatban elmondja, az előterjesztés szerint a város több területén is beavatkozást terveznek ezen a téren. Megkéri dr. Áldozó Tamás polgármestert, hogy
írásban tájékoztassa a képviselőket a közvilágítás fejlesztését illetően.
Az akadálymentesítésre véleménye szerint leginkább a volt Kilián lakótelep területén lenne
szükség, mivel ott olyan magasak a járdaszigetek, hogy a babakocsival, illetve a kerekesszékkel közlekedőknek jelentősen megnehezíti az életét.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, Szirbek Rita képviselő által felsorolt célokkal alapjában véve mindegyikkel egyet
lehet érteni, Pápán járdakorszerűsítésre valóban el lehetne költeni 1 milliárd Ft-ot. Egészen
addig, amíg ezt a pénzt erre a fejlesztésre el nem költik, addig mindig lesz olyan, aki ezzel
elégedetlen lesz, és aki a saját utcájába és az általa használt útirányokban hiányolni fogja a
rendesen megépített járdát. A járdák korszerűsítésére sajnos nem írnak ki pályázatot, járda
építése csak akkor kerülhet be egy programba, ha az egy komplex útfelújítás, egy közterületrendezés keretében történik.
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Elfogadja, hogy prioritási sorrendet kell felállítani a megépítendő, felújítandó járdák között.
Ennek a prioritási sorrendnek a forgalom, a használat, a célhoz kötöttség alapján kell összeállnia. Megjegyzi, a Bocsor utcai járdaépítés pontosan emiatt szerepel a rendelet-tervezetben,
hiszen ott a forgalom az Ipari Parkban történő foglalkoztatás növekedésével jelentősen megnőtt. Előfordulhat, hogy nemcsak a gyalogosforgalmat, hanem a kerékpáros forgalmat is a
járdára kell terelni. Ilyen veszély egyelőre nem merül fel például a Nyolcadik utcában, ahol
nincsen átmenő forgalom, csak a lakók mennek haza az ingatlanjaikhoz.
A játszóterekkel kapcsolatban elmondja, ha összeszámolnák, hogy az utóbbi 20-24 évben reálértéken mennyit költöttek el játszóterekre, megdöbbentően magas összeg jönne ki. Nem
feltétlenül a volt Kilián lakótelepen található játszótérről beszél, hanem van több olyan játszótér is a városban, amit megépítettek, aztán lerombolták, és ez így ment körbe-körbe. Kifejezetten ilyen játszóterek vannak Várkertben, de hasonló sorsa jutott egy, a mostani Aegon-os játszótér környékén található volt Kilián lakótelepi játszótér.
A közvilágítás bővítésénél elsősorban a településrészek által megfogalmazott igényeket fogadták be, leginkább Pápa-Kéttornyúlak területéről. Pápáról is érkeznek közvilágítással kapcsolatos kérelmek, és megpróbálják azokat a források rendelkezésre állásának függvényében
kielégíteni. Az akadálymentesítés fontosságával egyetért, azokat valóban meg kell csinálni,
személyesen is megtapasztalta ennek fontosságát, és hogy mennyi életminőséget lényegesen
befolyásoló beruházás maradt el.
Grőber Attila képviselő
Egy költségvetés átolvasásakor el kell gondolkodni azon, hogy ha az ember azt saját maga
állítaná össze, akkor mennyiben lenne más, és mekkora lenne az ember mozgástere, a kötött
pályája. Úgy gondolja, pusztán a számokat nézve a költségvetés összeállítói megpróbáltak
megkeresni minden olyan forrást, és elkerülni minden olyan kiadást, ami talán most még elodázható. Ugyanakkor elmondja, szerinte a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet nyitott
költségvetés, az év pedig költségvetési szempontból nyitott év. A tavalyi évet sok vonatkozásban sikerült túlélni, azaz a Pápai Hús 1913 Kft., a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. ügyében
is, valamint az önkormányzat finanszírozása szempontjából is. Fenti problémákat valamilyen
módon sikerült konszolidálniuk. A konszolidáció jó döntés, az azonban nyitott kérdés számára, hogy vajon mindig mindent kívülről fognak-e konszolidálni, és erre vajon mindig, minden
pillanatban lesz-e pénz.
A költségvetés főösszegét tekintve, habár mások a körülmények, de szépen és világosan látható a számokból, hogy azok az induló összegek, amivel a költségvetés elindult, lényegesen
csökkentek, nettó bevételt tavaly 7 milliárd Ft-ra tervezték, ez most 6,5 milliárd Ft.
Az a dilemmája, hogy ma a költségvetés tárgyalásakor egy sor olyan kérdést nem látnak tisztán és világosan, amin egyébként az idei évi költségvetés múlik. Nem tudják, hogy a Pápai
Termélvízhasznosító Zrt.-nek hogyan alakulnak a bevételei. Utoljára novemberben tárgyaltak
ezzel kapcsolatban a testület ülésén, így nincsenek tisztában azzal, sikerült-e alapvetően javítani a bevétel-kiadás oldalon. Nincsenek tisztában a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. helyzetével, ugyanilyen problémát jelent az 1,3 milliárd Ft-ra tervezett iparűzési adóbevétel, ami csak
akkor reális, ha egyébként a Pápai Hús 1913 Kft. úgy működik, hogy legalább nem lesz veszteséges, és be tudja fizetni az iparűzési adót. Azt sem tudják, hogy a Pápai Platán Nonprofit
Kft. is tudja-e hozni a tőle elvárt eredményeket. Mindezek miatt azt mondja, hogy a számviteli kérdéseken túl a költségvetés mögött lévő gazdasági tendenciák, gazdasági folyamatok nem
tervezhetők előre, és kénytelenek azzal megelégedni, hogy most ebben a keretben próbálnak
egy-egy utcát, járdát felújítani.
A költségvetésben figyelemre méltó, hogy a gazdaság élénkítésére 400 millió Ft-ot különítettek el, azonban fontos, hogy ezzel az összeggel jól tudnak-e majd gazdálkodni. Megjegyzi, ez
az összeg valójában 200 millió Ft, mivel 200 millió Ft-nak már megvan a helye. A fennmara-
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dó 200 millió Ft-ot kell valóban a gazdaság élénkítésére felhasználniuk, erre vonatkozóan
személyesen tett négy olyan javaslatot, amelyet megfontolásra méltónak tart. Az első javaslata, hogy egészen pontos statisztikára van szükség a munkaerő kérdéséről, a munkát keresők
számáról, végzettségéről, életkoráról, esetleg a városból eljáró dolgozók számáról. Hozzáteszi, gazdaságot élénkíteni akkor lehet, ha tisztában vannak azzal, hogy kiket akarnak bevonni
a gazdaságba. Jelenleg úgy tűnik, hogy a tőkepiacon van pénz, azonban a pénzkihelyező intézetek bizalmatlanok, és azt kérte Unger Tamás alpolgármestertől, vizsgálják meg, hogy az
önkormányzat lehet-e moderátor a hitelezők és a hitelfelvevők között, van-e erre lehetőség. A
harmadik javaslata az volt, hogy a pápai kis- és középvállalkozókat próbálják meg segíteni
önkormányzati eszközökkel. Az egyik ilyen eszköz lenne, hogy adjanak helyi iparűzési adókedvezményt azoknak, akik vállalják, hogy egy, vagy két munkahelyet teremtenek a következő évben. Javasolta, hogy alakítsanak ki egy gyakornoki programot. Tisztában van azzal,
hogy a munkaadók nem szívesen foglalkoztatnak kezdő munkavállalót, mert az általuk elvégzett munka és az iskolában megszerzett ismeretek nincsenek összhangban, ezért inkább tapasztalt munkaerőt keresnek. Ebből a pénzből lehet, hogy támogathatnák azokat a kis-és középvállalkozókat, akik fiatalokat alkalmaznak. A negyedik javaslata az infrastruktúra fejlesztésére vonatkozott.
Úgy gondolja, megértette, hogy ebben a keretrendszerben nem lehet más költségvetést összeállítani, azonban nem lenne értelme módosítgatni a költségvetést csak azért, hogy milyen utca,
útszakasz kerüljön felújításra. Azt kéri, hogy jelenlegi ismereteik és anyagi erőforrásaik birtokában egy olyan ciklusokon átívelő programot dolgozzanak ki a járdákkal, utakkal kapcsolatban, ami az elkövetkező 10-15 évben meghatározza a fejlesztések irányát.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Egyetért azzal, hogy a nagy számok felől érdemes elindulni a kisebbek felé, és a nagy számok
bizonyossága után lehet szilárdan tervezni. Azzal is egyetért, hogy a 2014. évi költségvetés az
év folyamán sokat fog még alakulni, van néhány olyan beépített mechanizmus, ami korábbi
években nem volt, és amitől eredményeket várnak. Ilyen például az intézményi pénzfelhasználás napi szintű figyelemmel kísérése és felügyelete, aminek köszönhetően más városokhoz
hasonlóan Pápán is lehetnek megtakarítások. Amennyiben a működésből megtakarítanak,
akkor abból tudnak átcsoportosítani beruházásra, megjegyzi, ez lehet, hogy pont az adott intézmény elmaradt beruházási feladatának a teljesítését jelentheti. Mielőtt a járda és útépítésekbe bonyolódnak, arról is beszélniük kell, hogy az intézmények állapotát tekintve is van
még tennivaló, példaként említi a fűtéskorszerűsítéseket, energiaracionalizálásokat. A fenntartható működtetés szempontjából ugyancsak várnak pályázatokat, lehetőségeket, ezért csak
a legszükségesebbeket tartalmazza a költségvetés, például a Türr István Gimnázium és a régi
Városháza épületének kazáncseréjét, a Pápai Kóter Turistaszálló fűtéskorszerűsítését, illetve a
Huszár lakótelepi óvoda nyílászárócseréjét.
A nagy számokat illetően, kifejezetten az iparűzési adót tekintve elmondja, nincsen az önkormányzat kezében olyan eszköz, amellyel október környékén már biztosan lehetne tudni,
hogy mennyi lesz a befolyó iparűzési adó összege. A tavaly októberi adatokat tekintve decemberben kellemes meglepetésben volt részük, mert a helyi gazdaság jóval többet teljesített,
mint amire előre számítottak. Ugyanakkor lehet, hogy hiba lenne hasonló dinamikát feltételezni a 2014-es évvel kapcsolatban, bár reménykednek abban, hogy a helyi gazdaság hozza
ezt a dinamikát, és ebben az esetben 2015-ben elkölthető források lényegesen bővülni fognak.
Az iparűzési adóból befolyó többlet december 15-20. között folyik be, így azt igazából abban
az évben semmilyen beruházásra nem lehet elkölteni, azt csak valamilyen hitelkonstrukcióban
vehetnék fel, azonban azt egy bizonytalan bevételre tennék meg. Erről szó sem lehet, hitelfelvételt amúgy sem tartalmaz a költségvetés.
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Dr. Hermann István képviselő
Egyetért a rendelet-tervezettel, az abban foglaltakat végrehajthatónak tartja, a 2014. évi költségvetés a tavalyinál lényegesen kiegyensúlyozottabbnak tűnik.
Elmondja, Pápán a futballnak komoly hagyományai vannak, ezért támogatja a PELC futballpálya felújítását, korszerűsítését. Amennyiben egy komoly csapat jön játszani erre pályára,
akkor az a rombolás mellett egyfajta jó szórakozási lehetőséget is biztosít a város lakosságának.
Sok testületi ülésen szóba került, hogy meg kell oldani a lakótelepen található házak szigetelését, és azokra állami támogatást kell biztosítani. Megjegyzi, szeretné, ha a családi házak, és
az intézmények esetében is volna erre lehetőség. Kéri, hogy ha van ilyen pályázat, tájékoztassák a lakosságot, vagy támogassák az intézmények pályázatát. Kiemeli a Városi Könyvtár
épületének külső szigetelését, amelynek a vakolását is meg kellene oldani.
A játszóterek állapota valóban nem mindenhol megfelelő, eddig a köztéren található játszótereket a jogszabályoknak megfelelően bizonyos időközönként felül kellett vizsgálni. Jelenleg
azonban a játszóteret felállító kivitelező nyilatkozata elegendő, és a balesetvédelmi felülvizsgálatokat helyben kell elvégezni.
A járdaépítésekkel kapcsolatban elmondja, az elhangzottakon kívül a Bozótrét, a Meggyes,
Mező, és a Tarczy utca, Meggyes-köz járdái is felújításra, vagy kialakításra szorulnak. Egyetért dr. Áldozó Tamás polgármesterrel abban, hogy ezekben az utcákban nem nagy a forgalom,
azonban a helyi lakosokat mindenhol megilletnék az egyenlő lehetőségek. Ezt azonban nem
lehet egyszerre megoldani, apró lépésekkel lehet csak haladni.
Ha jól érti, akkor a Szabó Dezső utca felújításra betervezett 65 millió Ft-ból nem az utca elkerülő útra kimenő szakaszát újítanák fel, hanem a lakók által használt felét. Kéri, hogy a lakosság bevonásával próbáljanak megoldást keresni az utca csendesebbé tételére, ugyanis a burkolat kicserélésével a forgalom, és az autók sebessége is meg fog nőni.
Elmondja, az év folyamán a költségvetés alakulásától függően kéri, hogy amennyiben lehetséges, a közalkalmazottaknak is biztosítsák legalább a minimális étkezési utalványt, ha nem is
az egész évre, legalább az év egy részére.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, egy út felújítását követően valóban felgyorsul a forgalom, azonban ez többnyire az
ott lakók közlekedési szokásaiból fakad. Egyelőre jussanak el a problémáig, aztán megkeresik
a megoldást.
Grőber Attila képviselő
Elmondja, az általa elmondottak ellenére nem hisz a makrogazdaság mindenhatóságában,
hiszen ha az alapvetően meghatározná egy-egy település életét, akkor majdnem minden településen egyformán kellene működnie a dolgoknak. Úgy gondolja, a képviselőknek hihetetlen
nagy a felelőssége azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni az adott helyen. Az egyik fontos
feladat a gazdaság élénkítési programmal kapcsolatos javaslatok és kreativitások, ez is csak a
képviselők tehetségén, képességén és akaratán múlik. A másik amin múlik, az a szigorú takarékoskodás, amiből erőt lehet gyűjteni. Sok kérés elhangzott – szigeteléssel, járdaépítéssel
kapcsolatban – azonban ezek megvalósítása előtt erőt kell gyűjteni. Pontosan ezért mondta,
hogy ez az év a nyitott költségvetés éve, és kérdés, hogy lesz-e ebben az évben elég ötlet, akarat, és tudnak-e kellőképpen erőt gyűjteni. Megjegyzi, ez nem mindig rajtuk múlik.
Elmondja, szeretné megkérni a képviselőket, hogy próbálják meg a megfelelő módon különválasztani a Perutz Stadiont, a Lombard Pápa Termál FC-t, és a PELC utánpótlás csapatát.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, abban az esetben, ha az utánpótlást nevelő egyesületnek a felnőtt csapata az NB-Iben futballozik, akkor 800.000,- Ft-ig terjedő társasági adóra pályázhat gyermekenként az
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utánpótlást biztosító egyesület. Ez azt jelenti, hogy ha 400 gyermek van a PELC-ben, akkor
maximálisan 320 millió Ft összegyűjtésére pályázhat. Abban az esetben, ha a felnőtt csapat
nem első-, hanem másodosztályú, akkor gyermekenként 200.000,- Ft-ra pályázhatnak, ami
400 gyermek esetében 80 millió Ft-ot jelent. Az NB-I-es csapatnak a pápai működése a 80 és
a 320 millió Ft közötti többletlehetőséget nyit meg elméletileg a PELC számára. Ezzel teljes
egészében nem tud élni az Egyesület, kizárólag annak egy részével. Amennyiben a Képviselőtestület, mint tulajdonos elfogadna egy koncepciót, mondjuk az egyesület kezdeményezésére,
és döntenének az utánpótlás működését érintő infrastrukturális beruházásokról, amelyhez önrészt is biztosítanának, akkor további társasági adóval kapcsolatos forrásokat lehetne bevonni
a pápai utánpótlás nevelésbe. Ha mindezt összeszámolnák, és az egyik oldalon lenne az 55
millió Ft-os támogatás, a másik oldalon pedig a pápai utánpótlás által igénybevehető közel
200 millió Ft állna, illetve a 200 millió Ft-os, városnak fizetett bérleti díj, akkor lehet, hogy az
55 millió Ft számít az egyik legjobb beruházásnak, mivel 400 pápai gyerek számára olyan
sportolási lehetőséget biztosít, amit ennek hiányában nem biztos, hogy megtehetnének.
Venczel Csaba képviselő
Egyetért Grőber Attila képviselővel abban, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet
nyitott és takarékos. Hozzáteszi, a rendelet-tervezet összeállítása előtt az egyéni választókerületi képviselők a polgármesterrel és az alpolgármesterrel együtt áttekintették a saját körzetüket. Úgy gondolja, a költségvetés az idei évben több lehetőséget nyújt arra, hogy feladatokat a műszaki-pénzügyi feltételeket számba véve - átgondoltan tudjanak megvalósítani az elképzelések közül, akár a közlekedési úthálózat-fejlesztéssel kapcsolatos pályázatokat figyelembe
véve.
Kihangsúlyozza, a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet már nem belváros-, hanem Pápa
centrikus, úgy gondolja, a rendelet-tervezet tartalmazza a pápaiak számára is fontos lehetőségeket.
Bocskay László képviselő
Véleménye szerint a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet több okból is jónak mondható,
ezt a napirend tárgyalásának az elmúlt évekhez viszonyított rövidebb ideje is bizonyítja.
Grőber Attila képviselő által felvetettekkel kapcsolatban elmondja, a munkaerőpiaccal kapcsolatban a Munkaügyi Központ Pápai Kirendeltségétől minden évben korrekt statisztikai
adatokkal is alátámasztott tájékoztatást kap a testület. Hozzáteszi, kormányzati programok
vannak a fiatal pályakezdők alkalmazásának támogatására. Úgy gondolja, hogy nem a vállalkozók nem akarnak pályakezdőket alkalmazni, hanem bizonyos szakmákból egyszerűen hiány
van a munkaerőpiacon, hiába is próbálná meg a város támogatni az ő alkalmazásukat.
Unger Tamás alpolgármester
A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a konzultatív testület azzal a céllal ült
össze, hogy megalkossa a gazdaság fejlesztésével kapcsolatos stratégiát. Egyetértettek abban,
hogy nagyon fontos a jelenlegi gazdasági helyzet értékelése, amihez felül kell vizsgálni az
önkormányzat gazdasági programját. A következő ülés kiemelt napirendje a Munkaügyi Központ Pápai Kirendeltségének a beszámolója, és az abban található számok elemzése. Megjegyzi, hogy az Audi Hungaria Motor Kft.-től, a Johnson Controls International Kft.-től, és a
Hirtenberger Automotive Safety Hungary Bt.-től kértek adatokat arra vonatkozóan, hogy
mennyi pápai, illetve Pápa környéki munkavállalót foglalkoztatnak. Bízik abban, hogy ezek
az adatok a holnapi nap folyamán megérkeznek. Úgy gondolja, hogy a testület alakuló ülésén
mindenki a legjobb tudása és meggyőződése szerint, építő jellegű vitában mondta el a véleményét a legkülönbözőbb szegmensekről. Korai lenne még bármilyen alapvető következtetést
levonni és akár eszközrendszert hozzárendelni a véleményekhez. Véleménye szerint először a
célokat kell helyesen megfogalmazni, és ahhoz kell a megfelelő eszközt hozzárendelni.
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Egyetért Grőber Attila képviselővel, hogy megtette a felvetéseit, azokat meg fogják vizsgálni,
minden olyan felvetésre nyitott ez a konzultatív testület, ami ezt a helyzetet segíti.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Összefoglalásképpen elmondja, a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet nem számol hitelfelvétellel, minimális adósságszolgálatot tartalmaz, az adósságkonszolidáció ellenére volt
olyan törlesztő-részlet, amiket január 1-jén meg kellett fizetni, erre az adósságkonszolidáció
még nem terjedt ki, ez az összeg 20 millió Ft körül volt. Hozzáteszi, ezt követően az önkormányzat adósságszolgálata belátható ideig megszűnt. A 2014. évi költségvetés biztosítja az
intézmények működését, a Városgondnokság számára a fenntartó továbbra is megfogalmazta
a közfoglalkoztatásban való aktív részvétel elvárását. Szeretnék, ha a város közterületfenntartási munkáiban sok olyan embernek tudnának munkát biztosítani, akik képzettségüknél
fogva más területen esélytelenek lennének a munkavállalásra.
A fejlesztési feladatokkal kapcsolatban elmondja, hogy egy Kormánydöntésnek köszönhetően
285 millió Ft-tal emelkedett meg az Esterházy-kastély rekonstrukciójára elszámolható keretösszeg, ehhez kell majd egy későbbi napirend keretében a testületnek önrészt biztosítania.
Hozzáteszi, ez optimális esetben jelentheti azt, hogy 285 millió Ft-tal többet tudnak elkölteni
a Kastélyra, mivel a felhasználás meglehetősen korlátozott, és a korábbi pályázati keretek
között kell a többletkiadásokról gondoskodniuk.
2012-ben a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő állami fenntartásba került,
azonban ha még mindig önkormányzati fenntartásban lenne, akkor az önkormányzat költségvetése tartalmazná azt a 1,5 milliárd Ft-os előirányzatot, ami az intézmény rekonstrukciójára a
2014. évi projektindítással rendelkezésre áll. Elmondhatják, hogy 2014-ben a legnagyobb
beruházás a városban a kórház rekonstrukciója lesz, mivel a kastély már 60-70 %-os készültségi szintnél jár. Úgy gondolja, hogy ez nemcsak a városban lakóknak, hanem a kórház ellátási körzetébe tartozó többi településnek is egy nagyon jó hír, ami valóban javítja az itt és a
környéken élőknek az életminőségét.
Elmondja, a könyvvizsgálói jelentést a képviselők megkapták.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról.
A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja
az alábbi rendeletet:
1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város
Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló fenti számú
önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben
szokásos módon – gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
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3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati
rendelet-tervezete a köztemetők használatának és a temetkezés rendjéről
Előadó:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
A napirend tárgyalásán a jelen van Egyed Tamás, a MÉKI-R Kft. ügyvezetője.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A rendelet-tervezetet a Pénzügyi, a Gazdasági Bizottság, valamint a Borsosgyőri, a Tapolcafői és a Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzat Testülete egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Venczel Csaba képviselő
Megkérdezi, hogy a kevés helyre való tekintettel meg lehet-e szabni, hogy a sírhely kialakítói
mennyi szabad területet hagyjanak a síremlék mellett, illetve mi garantálja azt, hogy a megváltott sírhelyen ne építsenek az átlagosnál nagyobb sírt.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy a rendelet-tervezet 6. § (3) bekezdése szerint a sírhelytáblákon belül a sírok
között legalább 40 cm távolságot kell tartani, a sorok között pedig legalább 1,20 m széles utakat kell kialakítani.
Egyed Tamás ügyvezető
A rendeletben meghatározott előírásoknál ugyan lehetne nagyobb helyet tartani, azonban a
temető szűkösségére való tekintettel nem tartanak nagyobb távolságot.
Venczel Csaba képviselő
Véleménye szerint meg kellene határozni a távolság felső határát is.
Egyed Tamás ügyvezető
A rendeletben meghatározott távolságok országosan elfogadott értékek, amelytől nem térnek
el.
Süle Zsolt képviselő
Elmondja, a rendelet-tervezetet támogathatónak tartja, azonban érdeklődik, hogy az elmúlt
évekhez képest változtak-e a díjtételek.
Egyed Tamás ügyvezető
A rendelet-tervezet mellékletében megtalálhatóak a díjtételek, amelyek megegyeznek a tavalyi összegekkel. Megjegyzi, amennyiben nem lesz magasabb az infláció, akkor nem fognak
változni az árak.
Dr. Péntek Árpád képviselő
A rendelet-tervezet tartalmazza a kripták kialakítására vonatkozó szabályokat. Korábban voltak olyan tapasztalatok, hogy egyes megrendelők, illetve építtetők nem minden esetben tartották be ezeket a szabályokat, ezekkel kapcsolatban szeretne tájékoztatást kérni.
Egyed Tamás ügyvezető
Elmondja, amennyiben valaki kriptát szeretne építtetni, azt a városi főépítésszel kell egyeztetni, így ebből nem szokott probléma adódni. Megjegyzi, az elmúlt időszakban nem volt igény
kripta építtetésére.
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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 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:
2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztemetők
használatának és a temetkezés rendjéről 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
Dr. Áldozó Tamás polgármester 09,30 órától szünetet rendel el, majd a Képviselőtestület
10,00 órakor folytatja a napirendek tárgyalását. Kéri a képviselőket, hogy tekintsék át a sürgősségi indítványként kiosztott kitüntetési javaslatokat.
4.

Beszámoló a Kékfestő Múzeum tevékenységéről
Előadó: Dr. Nagy-L. István intézményvezető

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Nagy-L. István intézményvezető, és Ecker Károlyné, a
Textilmúzeum Alapítvány Kuratóriumának elnöke, valamint dr. Pataki Pál, Textilmúzeum
Alapítvány Kuratóriumának a tagja, az alapítók képviselője.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. Köszönti a
Textilmúzeum Alapítvány Kuratóriumának jelenlévő képviselőit.
Dr. Pataki Pál, a Textilmúzeum Alapítvány Kuratóriumának a tagja
Az Alapítványt alapítók nevében elmondja, hosszú évek óta nagyon jó kapcsolatot ápoltak
Pápa Város Önkormányzatával. Az önkormányzat a lehetőségeihez képest mindig is támogatta a Kékfestő Múzeumot, és az Alapítvány mindkét múzeuma esetében sikerült az érintett
önkormányzattal közös nevezőre jutni, és vigyáztak arra, hogy az Alapítvány ne adósodjon el.
Pontosan emiatt adták át a múzeumot az önkormányzatoknak. Hozzáteszi, nyilván van egy
állami tulajdonból ki nem adható műemlékérték, Budapesten a múzeum épülete is az alapítványhoz tartozott. A bíróság kérésükre megszüntette az Alapítványt, és úgy döntöttek, hogy
az elszámolás végén megmaradt összeget elosztják az Alapítvány által működtetett két múzeum között. Hozzáteszi, a két önkormányzatnak körülbelül 4,2 millió Ft-ot utalnak át a múzeum működtetésének segítésére, amelyhez jó munkát kívánnak. Megköszöni az önkormányzat
együttműködését.
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Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megerősíti dr. Pataki Pál által elmondottakat, azaz hogy a Kuratóriummal az elmúlt 10-15
évben mindig korrekt, jó viszonyt ápolt az önkormányzat. Jó megoldás volt, hogy amikor ellehetetlenülni látszott a múzeum helyzete, akkor az Alapítvány azt a szárnyai alá vette, és
megőrizte addig a pillanatig, amíg az önkormányzat nem tudott érte felelősséget vállalni.
A felelősség komoly, felújítás és rekonstrukció formájában is a testület elé fog kerülni néhány
éven belül, hiszen a tetőszerkezet, a csapadék-vízelvezetés felújítására, a Tapolca-meder rendezésére, és némi birtokrendezésre is szükség lesz. Hozzáteszi, állnak a feladat elé és bízik
abban, hogy a Kuratóriumhoz hasonló elkötelezett támogatókat tudnak majd találni.
Az, hogy a Kékfestő Múzeum annak idején a Textilmúzeum Alapítványhoz került, kifejezte a
kapcsolatot a város és a textilipar között. Elmondja, amennyiben Pápán összeszámolják az
egy tulajdonba lévő két textilipari vállalkozásnak a befizetett adóját, akkor Pápán szerinte az
országban egyedülálló módon ma is a textilipar a harmadik legnagyobb adófizető. Azokat a
hagyományokat, amelyeket a textiles családok alakítottak ki a városban, a mai napig élő, működőképes struktúrát és munkahelyet is adó bevételt jelentenek a pápaiaknak.
Ecker Károlyné, a Textilmúzeum Alapítvány Kuratóriumának elnöke
Megköszöni dr. Áldozó Tamás polgármesternek az együttműködést, akivel már alpolgármesterként is nagyon jó kapcsolatot ápoltak az Alapítvány 20 éve alatt. Megköszöni továbbá Rádi
Róbert kabinetvezető munkáját, amivel hozzájárult a Kékfestő Múzeum megőrzéséhez. A
múzeumban megtalálhatóak az elmúlt 20 évben kapott kitüntetések, amik csak tovább gyarapodhatnak. Sok sikert és minden jót kíván a képviselőknek, a városnak és dr. Áldozó Tamás
polgármesternek.
Dr. Nagy-L. István intézményvezető
Megköszöni az intézmény munkatársai nevében is a Textilmúzeum Alapítvány tagjainak,
hogy évtizedekig áldozatos munkával gondozták a Kékfestő Múzeumot. Elmondja, minden
erejükkel azon lesznek, hogy az Alapítvány által elkezdett munkát a lehető legmagasabb szinten folytassák, és a múzeum továbbra is a város büszkesége lehessen.
Pingiczer Sándor képviselő
Elmondja, a 70-es évek végén a Textilgyárban dolgozott, és több hétvégét töltöttek el a Kékfestő Múzeumban annak karbantartása céljából, amikor is áldatlan állapotok uralkodtak a múzeumban. Nagyon örül annak, hogy a Magyarországon egyedülálló gyűjteményt sikerült
megőrizniük. Megköszöni a Textilmúzeum Alapítványnak, hogy az anyagi támogatásukkal
lehetőségük lesz tovább fejleszteni a jelenlegi gyűjteményt.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a Képviselőtestület egy korábbi ülésén döntött a Textilmúzeum Alapítvány felajánlásával kapcsolatban, és ismételten köszönetet mond a Kuratórium tagjainak.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Kékfestő Múzeum tevékenységéről szóló beszámolót.
Ezt követően átadja a Kuratórium tagjainak Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ajándékát, megköszönve az eddigi együttműködésüket.
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6. Vegyes ügyek
b) Grőber Attila képviselő interpellációja a Fő téren megvalósult jégpálya kapcsán
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzata nem tartalmazza kellő részletességgel az interpellációra vonatkozó szabályokat, illetve ennek nem alakult ki az eljárásrendje a szokásjog alapján. Az írásbeli interpellációra legkésőbb 15 napon belül kell választ adni, amely megtörtént, és arról a következő ülésen határoznia kell a testületnek. Az interpelláció elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik, amelyet követően a Képviselőtestület vita nélkül határoz.
Megkérdezi Grőber Attila képviselőt, elfogadja-e az interpellációra adott válaszokat.
Grőber Attila képviselő
Elfogadja a választ.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi a testületet, elfogadja-e az interpellációra adott választ.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta Grőber Attila képviselő interpellációjára adott választ.
Grőber Attila képviselő
Ügyrendi indítványában javasolja, hogy az interpellációval kapcsolatos szabályokat Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatában kellő részletességgel szabályozzák.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület állásfoglalását Grőber Attila képviselő által tett ügyrendi indítványról, amely
szerint Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatának következő módosításánál részleteiben is szabályozzák az interpellációra vonatkozó szabályokat. Az ügyrendi indítványról a testület vita nélkül határoz.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az ügyrendi indítványt.
Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztés tartalmazza a MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. tájékoztatóját, amely szerint
Pápa városában a foglalkoztatottak száma 289 fő, amelyből 254 fő megváltozott munkaképességű.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
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A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
10/2014. (II.5.) határozat
1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
194/1998. (XI.26.), 194/2013. (XII.5.) határozat,
205/2013.(XII. 12.) határozat, 207/2013.(XII. 12.) határozat, 209/2013.(XII. 12.) határozat, 210/2013. (XII. 12.),
225/2013. (XII.31.) határozatok végrehajtására adott jelentést elfogadja.
2.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
10/2012. (I.26.) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a Polgármestert, hogy a városban
működő helyi nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött
együttműködési megállapodások évenkénti felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a szükséges módosítások vonatkozásában a módosított megállapodást aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős:
Dr. Áldozó Tamás polgármester

5. Vegyes ügyek
c) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. évi munkaterve
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Borsosgyőri, a Kéttornyúlaki és a Tapolcafői Városrész Önkormányzatának testülete egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, a képviselők az év során bármikor
élhetnek a munkatervvel kapcsolatos indítványtételi jogukkal.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
11/2013. (II.5.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014. évi
munkatervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
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d) Pápa, Aradi u. 33. szám alatti lakás értékesítésre kijelölése
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint 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 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
12/2014. (II.5.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város
Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 28/2013.
(XI.14.) önkormányzati rendelete 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Pápa, Aradi utca 33.
(pápai 804/A/1. hrsz.) szám alatti lakást bruttó 13.600.000,- Ft
eladási áron értékesítésre kijelöli.
Utasítja a Jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről, a Polgármestert pedig, hogy az adás-vételi szerződés megkötéséről gondoskodjon.
Határidő:

közzététel azonnal
az adás-vételi szerződés megkötése folyamatos

Felelős:

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

e) Pápai 3250/5 hrsz-ú ingatlan közterület céljára történő megvásárlása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, az Erkel-közle egészen kis szakaszáról van szó, amelynek a megvásárlása a
tulajdonviszonyok rendezése érdekében szükséges.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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13/2014. (II.5.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pápai
3250/5 hrsz. - ú 60 m2 területű ingatlant közterület céljára
2.000,- Ft/m2 áron megvásárolja. Pápa Város Önkormányzata
Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló
7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) értelmében, az
ingatlan a nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen törzsvagyon, melynek értéke 120.000,- Ft.
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

f) „Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – A pápai Esterházy-kastély komplex,
környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” kapcsán a projektméret növelésére irányuló támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet tárgyalásakor már volt szó az előterjesztésben foglaltakról. Jelenleg egy támogatási szerződés módosítási kéreleméről van szó, amelyet
az egyeztetéseket követően eljuttattak a Közreműködő Szervezethez. A keret növelésének
kisebb része szól az építési, kivitelezési többletkiadásokról, inkább szakmai tartalmat, és a
Kastélyban tervezett berendezési tárgyak fedezetét jelenti a kérelemben szereplő összeg. Sajnos a korábbi projekten nem lehetett túlterjeszkedni, azaz ebbe a keretbe a kerítésrekonstrukció, a kapunak az elkészítése, parkrendezés nem kerülhetett bele.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
14/2014. (II.5.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja,
hogy a Pápa KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002 azonosító számon
szereplő a „Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – A pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé
tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” kapcsán a projektméret növelésére irányuló támogatási
szerződés módosítási kérelem a 1021/2014 (I.24.) Kormányhatározatban meghatározott 287 712 685,- Ft összköltségig – benyújtásra kerüljön.
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A Képviselőtestület a támogatás növeléshez szükséges saját forrást legfeljebb 43 156 903 Ft összegben biztosítja, 2014 évi költségvetés terhére.
A képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő:
Felelős:

2014. február 14., illetve folyamatos
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a keretbővítés közbeszerzési eljárások kiírását vonja maga után, amelynek kiírása
és elbírálása időt vesz igénybe, a többletforrás és többletidő a befejezési határidőnek a módosítását vonhatja maga után.
g) Bakony Volán Zrt-nek a helyi autóbuszjáratokon képződött költségtöbblet megtérítése
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Elmondja, a többletkiadások elismerésével a 2013-as gazdasági évet kölcsönösen lezártnak
tekinthetik. Hozzáteszi, a helyi tömegközlekedés finanszírozását sok kritika éri.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
15/2014. (II.5.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a
Bakony Volán Zrt-nek a helyi autóbuszjáratokon képződött
1 248 072 Ft összegű költségtöbblet megtérítését, 2014. évi költségvetése terhére.
A Képviselőtestület utasítja a polgármestert az ezzel kapcsolatos
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
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h) „Harmadik Oldali Erőszak megelőzése helyi szinten” című projektben való részvétel
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 100 %-os finanszírozásának köszönhetően megvalósuló projektről van szó. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
Friedrichstadt városával, illetve ott működő szervezetekkel a projekttel kapcsolatban már
hosszú évek óta együttműködik. A Városházáról az elmúlt évben Orbán Lászlónéval, a
KKDSZ vezetőjével együtt vett részt tanulmányúton, ahol láthatták, hogy az a tréning, ami a
projektnek köszönhetően megvalósulhat, életszerűnek tűnik, mivel az ügyfelek és köztisztviselők közötti találkozások alkalmával Pápán is fordulnak olyan esetek, amik miatt Norvégiában nagy figyelmet szentelnek az érintett területre.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
16/2014. (II.5.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a
„Harmadik Oldali Erőszak megelőzése helyi szinten” című projektben való részvétellel.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és Pápa Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást aláírja és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve 2014. október 31.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Benecz Rita osztályvezető
Bakalár Attila csoportvezető

Dr. Áldozó Tamás polgármester
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
14.,15.,16. sorszámú előterjesztések tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesztésekkel érintett másik felek üzleti érdekét veszélyeztetné a
döntés indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.”
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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17/2014. (II.5.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 14., 15.,
16. sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel
mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesztéssel érintett
másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.
A zárt ülést követően a Képviselőtestület 11.00 órakor nyilvános ülésen folytatja munkáját.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A zárt ülést követően a nyilvános ülésen ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntéseit.
Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 11.05 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

