PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE
Szám: 1/1- 27/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 6-i ülésén, a
Városháza épületének nagytermében.

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester
Dr. Péntek Árpád, Dr. Vörös Ibolya, Császár Endre, Dr. Hermann István, Máté
István, Bocskay László, Venczel Csaba, Pingiczer Sándor, Grőber Attila,
Szirbek Rita, Süle Zsolt, Zsegraics Gyula képviselők, 14 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,
Bakalár Attila szociálpolitikai csoportvezető
Heizer Zoltán beruházási csoportvezető,
Hortobágyi Sándor építésügyi csoportvezető,
Dr. Puskády Norbert köztisztviselő,
Radó István Közterület-Felügyelet vezetője,
Városi TV munkatársai,
Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa,
a Napló c. újság munkatársa,
Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,
Nagy Balázs köztisztviselő.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Köszönti a Régi Városháza épületének nagytermében a megjelenteket, a testület ülését 8.00
órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, 14 fő képviselő jelen van.
Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról azzal a kiegészítéssel,
hogy a 40.,41. sorszámú előterjesztést a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
28/2014. (III.6.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. március 6-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Személyi ügy
Pápa városban működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
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2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014.
(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014.
(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat jelképeiről és azok használatáról
Előadó:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014.
(…) önkormányzati rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014.
(…) önkormányzati rendelet-tervezete a méhnyakrák és a
nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás támogatásáról
Előadó:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető
6. Tájékoztató a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti
Szakrendelő működéséről, gazdálkodásáról, különös tekintettel a fenntartóváltás hatásaira
Előadó: dr. Vörös Ibolya főigazgató
7. Vegyes ügyek

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján:
1. Személyi ügy
Pápa városban működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Köszönti a szavazatszámláló bizottságok tagjainak javasolt személyeket. Elmondja, az előterjesztésben elírás történt, az előterjesztés mellékletében a 23. szavazókör szavazatszámláló
bizottság póttagjának neve Eiser Ottóné helyett helyesen Eisler Ottóné. Megköszöni az elmúlt
négy évben elvégzett munkát a jelenlévőknek, és azoknak a bizottsági tagoknak is, akik a további tevékenységet valamilyen ok miatt nem tudják vállalni.
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról.
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A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
29/2014. (III.6.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése
értelmében a Pápa városban működő szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait az előterjesztés mellékletében foglaltak
szerint megválasztja.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak eskü vagy fogadalomtételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

folyamatos, illetve legkésőbb 2014. április 4.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

Ezt követően a szavazatszámláló bizottságok megválasztott tagjai és póttagjai Pápa város
Polgármestere előtt esküt tesznek, majd részükre a megbízólevelek átadásra kerülnek.
A napirendi pontok tárgyalása a Városháza épületének nagytermében (Pápa, Fő u. 5.) folytatódik.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a hatáskörébe tartozó előterjesztéseket megtárgyalta, és azokat egyhangúlag megtárgyalásra javasolja.
2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati
rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, a
zárszámadáson kívül vélhetően most foglalkoznak utoljára az önkormányzat 2013. évi költségvetésével, a módosításokat többletbevételek indokolták.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban 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:
3/2014. (III.6.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város
Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.
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Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben
szokásos módon – gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat jelképeiről és azok használatáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A rendelet-tervezetet a Borosgyőri, a Tapolcafői, valamint a Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának testülete egyhangúlag elfogadásra javasolják. A rendelet hatályosulása során is
voltak olyan tapasztalatok, amelyeket át kellett vezetni.
Pingiczer Sándor képviselő
Ha jól érti, a rendelet módosítására azért volt szükség, mert jogszabály nem ad felhatalmazást
arra, hogy jelképek használatát a polgármester ellenérték fejében engedélyezze, azaz mostantól a jelképek használatáért még profitorientált szervezetektől sem lehet pénzt kérni. Korábban a rendelet 7. §-ában foglaltak szerint az ellenérték mértéke függött a használat gyakoriságától, a haszonszerzés mértékéből, a díjat pedig az engedély kiadását követő 15 napon belül
kellett befizetni az önkormányzat számlájára. Érdeklődik, hogy korábban milyen nagyságrendű díjakat állapítottak meg a jelképek használóinak. Megkérdezi, van-e olyan eset, amikor
indokolt volna, hogy a nyereségérdekelt cégek ellenértéket fizessenek, esetleg lesz-e olyan
törvényi felhatalmazás, ami ezt a későbbiek során lehetővé teszi. Érdeklődik, hogy kell-e viszszatérítést fizetni azoknak a kérelmezőknek, akik korábban térítés ellenében használhatták a
jelképeket.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Pingiczer Sándor képviselő által felvetettekre elmondja, a jelképek használatára profitorientált
cégek ritkán kértek engedélyt, leggyakrabban a Tourinform irodában árusított pólók, illetve
poharak esetében került sor engedélyek kiadására. Ebben az esetben a gyártani kívánt termékek darabszámától és értékétől függően maximum néhány ezer Ft-os díj megfizetésére kötelezték az érintettet. Tudomása szerint a kiszabott díj minden esetben 10.000,- Ft alatt maradt,
azonban erről pontos kimutatást is tudnak készíteni. Az ellenérték meghatározásakor méltánytalan lett volna, ha a díj mértéke meghaladja a termék értékesítéséből származó nettó árbevételre eső iparűzési adó mértékét. Megjegyzi, a nettó árbevétel 2 %-a körül volt az iparűzési
adó. Hozzáteszi, az innen befolyó összeg éves szinten egyszer sem érte el az 50.000,- Ft-ot.
További fizetési kötelezettség előírására nincsen lehetőség, akik most adtak be kérelmet –
ellenérték fejében való engedélyezésről van szó -, annak is felhívták a figyelmét arra, hogy
ezért az önkormányzat nem kérhet díjat, vonja vissza a kérelmét. A jelképek használatával
kapcsolatos magatartás szankciója a helyi közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletben
található. Hozzáteszi, eddig csak alkalomszerűen tapasztalták, hogy a város jelképeit engedély
nélkül használták kiadványokon, illetve termékeken, ebben az esetben felszólították az érintettet. Arra is volt példa, hogy ajándéktárgyakat az interneten árusító áruház sok tárgyon megjelenítette a város címerét, azonban ezek csak virtuális termékek voltak, inkább csak felhívás
volt arra, hogy akár ilyen terméket is tudnak gyártani, árusításra azonban nem volt példa.
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Hozzáteszi, természetesen az új rendelet hatályosulását is figyelemmel fogják követni, és
amennyiben a képviselőknek észrevétele, javaslata van, kezdeményezni fogják a rendelet módosítását.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban 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:
4/2014. (III.6.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat jelképeiről és azok használatáról 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
4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
A napirend tárgyalásán jelen van Bánhidi László, a Városgondnokság vezetője, valamint Radó István, a Közterület-felügyelet vezetője.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság, valamint a Borsosgyőri, a Tapolcafői és a Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának Testülete egyhangúlag elfogadásra
javasolja. Elmondja, a rendelet-tervezetben a belváros területén található fizető parkolók
használatának megkönnyítése érdekében a mobiltelefonos díjfizetésre tesznek indítványt.
Dr. Péntek Árpád képviselő
Hozzászólásában elmondja, egyetért a mobiltelefonos fizetés bevezetésével, már korábban is
javasolták az üzemeltetőnek, hogy tegye lehetővé ezt a fajta fizetési módot, hiszen ma Magyarország lakosságára személyenként több mint egy mobiltelefon jut. Ez a fizetési mód kiküszöböli azt is, hogy a parkoló-automaták meghibásodása miatt az állampolgárok nem tudnak jogkövető magatartást folytatni. Bánhidi László intézményvezető a bizottsági üléseken
elmondta, az üzemeltetés során nem jelent többletköltséget az új fizetési mód bevezetése,
ugyanakkor növelheti a város bevételeit. Fentiekre tekintettel javasolja a rendelet-tervezet
elfogadását.
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Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, további 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:
5/2014. (III.6.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a belváros
közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben
szokásos módon – gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni
védőoltás támogatásáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A rendelet-tervezetet az Egészségügyi és Szociális, a Gazdasági Bizottság, valamint a Borsosgyőri, a Tapolcafői és a Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának Testülete egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, átmeneti időre szóló szabályozásról van szó, hiszen az a
gyakorlat, amit több település megkezdett, válik általánossá.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban 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:
6/2014. (III.6.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
a
méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás támogatásáról 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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Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Felhívja a képviselők figyelmét a 116/2012. (IX.27.) határozatra adott jelentésre, amely szerint jelenleg támogatják a korábban tartaléklistára került pályázatot, így folyamatban van a
Komplex humán szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen című
projekt előkészítése.
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:
30/2014. (III.6.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 116/2012.
(IX.27.) határozat, 68/2013. (V.9.) határozat, valamint a
16/2014. (II.5.) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja.
7. Vegyes ügyek
a) Gróf Esterházy Károly Múzeum szakmai tevékenységének támogatására benyújtott pályázat jóváhagyása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi és a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Az előterjesztés a Zsinagógában megvalósítandó kiállításról szól. Az idei évi költségvetésben 5 millió Ft-os keretet különítettek el állagmegóvási munkákra, a jelenleg a pályázaton
remélt 35 millió Ft pedig a kiállítás kialakítását szolgálná.
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:
31/2014. (III.6.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a Gróf Esterházy Károly Múzeum szakmai tevékenységének támogatására, a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet 9. § (1) a) pontja szerinti központi forrás elnyerésére - benyújtott pályázatot.
A pályázat céljáról, a megvalósítani kívánt programokról a Képviselőtestület teljes körű tájékoztatást kapott, azok megvalósulását támogatja, céljaival egyetért.
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Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyertes pályázat esetén vállalja, hogy az egykori pápai zsidó közösség történetét bemutató állandó kiállítás megrendezéséhez a szükséges
önrészt, továbbá a teljes bekerülési költség és a megítélt támogatás összege közötti különbséget - Pápa Város Önkormányzata
2014. évi költségvetése Egyéb feladatok 14.3. Általános tartalék
terhére - biztosítja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat
benyújtásával kapcsolatos szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

b) Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltségnövelő támogatás iránti
pályázatához önrész biztosítása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi és a Humánerőforrás 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:
32/2014. (III.6.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór
Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltségnövelő támogatása iránti pályázatához a 2014. évi költségvetése terhére a Pápa
Város Önkormányzata 2014. évi Egyéb feladatok 14.3. Általános tartalék előirányzat terhére 500.000,- Ft pályázati önrészt
biztosít.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető

c) Első világháborús emlékmű felújítására benyújtandó pályázat támogatása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi és a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A pályázatnak köszönhetően hosszú idő után először nyílt lehetőség az első világháborús
emlékművek áttekintésére, hiszen a közterületeken található emlékműveken túl templomokban is vannak ilyenek. A Pápa-Borsosgyőrön vagy Pápa-Tapolcafőn található emlékművek is
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Pápához tartoznak, azonban sajnos volt rá példa, hogy ezek az emlékművek kimaradtak a kiadványokból.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy folyamatban van kezdeményezés, amelynek eredményeképpen kiadnának egy monográfiát Pápaiak az első világháborúban címmel, mivel úgy gondolja,
az első világháború pápai áldozatai megérdemlik, hogy megőrizzék az emléküket, illetve így a
forrásértékű, világháborúból fennmaradt iratanyag közzététele, publikálása is megvalósulhatna. Hozzáteszi, ez nem lesz kis munka, annyi időt kell rá szánni, amennyit megérdemel.
Süle Zsolt képviselő
A napirenddel kapcsolatban elmondja, teljes mértékben támogatja az előterjesztést, hozzáteszi, most van az első világháború 100 éves évfordulója. Érdeklődik, hogy az önkormányzat az
idén – dr. Áldozó Tamás polgármester által elmondottakon túl – próbál-e, illetve akar-e saját
forrást biztosítani külön megemlékezésekre, esetleg az emlékművek környékének rendbetételére, időszaki kiállítások, kulturális műsorok rendezésére. Véleménye szerint a több mint félmillió hősi halott és több mint másfél millió sebesült – akiknek a harmada csonkolásos sérülést szenvedett - , megérdemli, hogy külön is megemlékezzenek róluk. Úgy gondolja, akkor
olyan nagy számban történtek tragédiák, hogy ennél a jelentéktelen 5 millió Ft-os ráfordításnál sokkal nagyobb anyagi ráfordítást kívánna az akkor elesett hősök emlékének ápolása.
Nem akarja az áldozatok számát összevetni azzal, hogy más történelmi korok áldozataira
mennyit forrást biztosít az önkormányzat, de az 5 millió Ft-ot nagyon kevésnek tartja.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, pontosan annyit költenek majd el az emlékművekre, amennyivel azok rendbe tehetők, hozzáteszi, azok rendben is vannak, hiszen az önkormányzati területen és tulajdonban
lévő emlékművek karbantartása eddig is pontosan megtörtént. Korábban elterelődött a figyelem a Ferences templom oldalfalán található emlékműről, amelynek a rendbetételéhez komplexebb beavatkozás szükséges. Megjegyzi, ezeket meg fogják tenni. Ugyanakkor ki fogják
használni az előterjesztésben szereplő pályázati lehetőséget, hiszen minden egyes forint számít, ami többletforrásként állhat az önkormányzat rendelkezésére.
Elmondja, az első világháborús hősökre nem most kezd el emlékezni az önkormányzat, a
Gorlicei testvérvárosi kapcsolat pontosan az első világháborús hősök emlékének ápolása következtében alakult ki. A Pápai Huszáregyesületnek az a kezdeményezése, amely a Gorlice
környéki sírok rendbetételében, illetve az ottani megemlékezéseken való részvételben mutatkozott meg, jutott el addig, hogy Gorlicével testvérvárosi megállapodást kötött az önkormányzat. Hozzáteszi, az utóbbi években ugyan kicsit ellaposodni látszik a kapcsolat, de a korábbi években is gyakran részt vettek a Gorlicei megemlékezéseken, ahol egyébként nagy
számban haltak meg pápai katonák is. Bízik abban, hogy az idén ismét részt tudnak venni a
megemlékezésen.
Tájékoztatásképpen elmondja, lesz városi megemlékezés az első világháborúval kapcsolatban,
hiszen a 800 éves Pápa elnevezésű rendezvénysorozattal kapcsolatban is érkezett olyan javaslat, amelyet elfogadtak és támogattak, amely szerint pápai katonai hagyományőrzőkkel, civil
szervezetekkel közösen fogják megtartani az említett megemlékezést.
Megemlíti, a Pápai Huszáregyesület tulajdonképpen a hetes huszárok emlékeinek ápolására
alakult, és véleménye szerint kevés olyan település van, ahol élőbb lenne az első világháborús
áldozatok emlékének az ápolása, mint Pápán.
Az önkormányzat nevében Manno Miltiades alkotása környékének a megújítását kezdeményezik, ez pontosan a hetes honvéd huszárezred emlékét megörökítő alkotás és park, illetve
célul tűzték ki az alkotó, Manno Miltiades ismertebbé tételét is, aki azon túl, hogy sportember
volt, az 1928-as olimpián a szellemi vetélkedőn ezüstérmet szerzett.
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Dr. Hermann István képviselő
Elmondja, tíz évvel ezelőtt jelent meg Huszár János szerkesztésében Pápa város első világháborús emlékkönyve című kiadvány, ami egy katonának a világháború kitörésétől a befejezésig
a harcokban szerzett tapasztalatait, emlékeit tartalmazza. Véleménye szerint egy nagyon értékes, tartalmas műről van szó, meglepődött, hogy kevéssé ismert.
A Pápai Huszáregyesülettel megállapodtak abban, hogy a Jókai Mór Városi Könyvtár vállalja,
a leszármazók, rokonok által behozott katonai fényképek digitalizálását, amelyet aztán átad az
az Egyesületnek, illetve a könyvtár honlapján is létrehoznak majd egy adatbázist, mivel a tapasztalatok szerint ezek a fényképek egyre inkább elkallódnak.
Dr. Áldozó Tamás polgármester is elmondta, hogy a Lokálpatrióta-Kör Egyesület a Pápai
Huszáregyesülettel együtt vetette fel a ferences templom oldalán található első világháborús
emlékmű rendbetételét. Bízik abban, hogy egy méltó ünnepség keretében tudják majd azt felavatni. Az első világháború nemcsak a rengeteg halott és sebesült miatt tragikus, hanem azért
is, mert a trianoni tragédiának ez az egyik kiindulópontja.
Venczel Csaba képviselő
Elmondja, az első világháború áldozatairól történő megemlékezés nem jubileumi évfordulóhoz kötődik és nem pénz kérdése. Néhány éve a nemzeti összetartozás napja jó alkalmat ad
arra, hogy a város lakói megemlékezzenek az elhunytakról és a háború elvesztésének következményéről. Ezen a napon valamennyi közoktatási intézményben tartanak megemlékezést.
Véleménye szerint a Millenniumi emlékparkban történő megemlékezésre nemcsak a város
diákjainak, hanem amennyiben lehetőség van rá, a város polgárainak is biztosítani kellene
autóbuszokkal a megemlékezés helyszínére való kijutást.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
33/2014. (III.6.) határozat
I.
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány XX. Század Intézete KKETTKK-CP-02 jelű első
világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele,
renoválása, helyreállítása témájú pályázatára a Sola Fide Pápai
Evangélikus Gyülekezet Alapítványa - az evangélikus templomban található első világháborús emlékmű felújítására vonatkozó
- pályázatát.
A pályázat céljáról, a megvalósítani kívánt programokról a Képviselőtestület teljes körű tájékoztatást kapott, azok megvalósulását támogatja, céljaival egyetért.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető
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II.
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány XX. Század Intézete KKETTKK-CP-02 jelű első
világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele,
renoválása, helyreállítása témájú pályázatára a LokálpatriótaKör Egyesület – ferences templom oldalán található első világháborús emlékmű felújítására vonatkozó - pályázatát.
A pályázat céljáról, a megvalósítani kívánt programokról a Képviselőtestület teljes körű tájékoztatást kapott, azok megvalósulását támogatja, céljaival egyetért.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető

III.
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja, a
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány XX. Század Intézete KKETTKK-CP-02 jelű első
világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele,
renoválása, helyreállítása téma keretében, az Esterházy úton lévő első világháborús emlékmű környezetének megújítására vonatkozó pályázat benyújtását.
A pályázat céljáról, a megvalósítani kívánt programokról a Képviselőtestület teljes körű tájékoztatást kapott, azok megvalósulását támogatja, céljaival egyetért.
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat
benyújtásával kapcsolatos szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető

d) Óvodáskorú gyermekek óvodába történő beíratása időpontjának meghatározása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, további 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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34/2014. (III.6.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nkt. 83. (2)
bekezdés b) pontjában foglaltak, valamint a Rendelet 20. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a 2014/2015 nevelési évre az
óvodáskorú gyermekek óvodába történő beíratásának időpontját
az alábbiak szerint határozza meg:
2014. május 12-én 8-18 óráig és
2014. május 13-án 8-17 óráig.
Felkéri a polgármestert és az óvodavezetőt, hogy az óvodai beiratkozással kapcsolatos hirdetmény Rendeletben meghatározottak szerinti közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető
Óvodavezető

e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosítására a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal szerződés kötése
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására Farkasgyepű és Bakonyjákó Község Önkormányzatával megállapodás kötése
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 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
35/2014. (III.6.) határozat
1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. január 1-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás biztosítását a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés alapján vállalja.
A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a szerződés aláírására és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalainé Tihanyi Andrea Egyesített Szociális Intézmény vezetője
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2) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátását Farkasgyepű és Bakonyjákó települések közigazgatási területén Farkasgyepű
Község Önkormányzatával és Bakonyjákó Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján 2014. január 1-től
2014. december 31-ig tartó időszakra vállalja.
A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert Farkasgyepű
Község Önkormányzatával és Bakonyjákó Község Önkormányzatával a megállapodás aláírására és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető

f) „Pár perc figyelem az egészség jövőért!” életmód program megvalósításában
való részvétel
Dr. Hermann István képviselő a testület üléséről kiment, jelen van 13 fő képviselő.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Elmondja, az Egészségfejlesztési Iroda már korábban megkezdte a tevékenységét a pápai rendezvényeken, hiszen a Megújulás Klub szombati összejövetelén is részt vettek.
Szirbek Rita képviselő
Megkérdezi, hogy miért az előterjesztésben szereplő elnevezést adták a projektnek, véleménye szerint nem túl előnyös.
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető
Elmondja, a pályázó választotta ezt a címet. Megjegyzi, előfordulhat, hogy elírás történt,
azonban már nem lehet változtatni rajta.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
36/2014. (III.6.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a „Pár perc figyelem az egészség jövőért!" életmód program megvalósításban az Egészségfejlesztési
Iroda Farkasgyepű együttműködő partnereként részt vegyen.
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A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető

g) I. Pápa város településrendezési eszközeinek módosítása – Pisztrángos tó
Dr. Hermann István képviselő a testület ülésére visszajött, jelen van 14 fő képviselő.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Grőber Attila képviselő
Érdeklődik, hogy mekkora a megvalósítás költsége, kinek a tulajdonába kerül majd a telep,
illetve az üvegház, hoznak-e létre ezzel kapcsolatban egy önálló önkormányzati céget, vagy
egy, már meglévő önkormányzati intézmény alá fogják rendelni a megvalósítandó projektet.
A mai ülésen másodszor fordul elő- a múzeum pályázata mellett -, hogy egy olyan előterjesztést tárgyalnak, amelyet támogatandónak tart, azonban a pályázat benyújtásának dátuma
mindkét esetben korábbi a testületi ülésénél. Megkérdezi, hogy ez nem jelent-e problémát.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Tekintettel arra, hogy az ún. mintagazdaság pályázatának benyújtása semmilyen kötelezettségvállalással nem jár, tulajdonképpen ezt a testületnek nem kötelező megtárgyalnia. Mindezek mellett úgy gondolták, hogy olyan célokat fogalmaz meg a pályázat, amelyek hosszútávon, akár eredményes pályáztatás nélkül is felépíthető struktúrát jelentenek a városnak. Jelen
esetben ezért volt korábbi a pályázat benyújtásának dátuma, a múzeum pályázatánál pedig a
benyújtásra extra rövid határidő állt rendelkezésre, és abban az időtartamban nem volt testületi ülés. Hozzáteszi, kizárólag azért tudták ilyen rövid idő alatt benyújtani a pályázatot, mert a
korábbi sikertelen pályázatok miatt már rendelkezésre állt a kész anyag a pályázati dokumentációhoz.
Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, az olyan ötletpályázatra készült, ahol az első díj 8
millió Ft, azonban még a hatodik díjazott is kap 1 millió Ft-ot. A közmunkaprogrammal kapcsolatos pályázatra a Belügyminisztérium kérte fel az önkormányzatokat, hiszen az volt a tapasztalat, hogy a korábbi támogatási logikához képest a helyi önkormányzatok sokkal színesebb, változatosabb módon tudták értékelni a közmunkát, és ezeket az ötleteket érdemes esetleg országos programokká tenni.
A közmunkaprogram pályázatán aszerint a logika szerint próbáltak elindulni, hogy fenntartható struktúrát hozzanak létre, továbbá olyan programot, amely valóban létező helyi problémákat kezel. Mindezek miatt a helyi erőforrásokat, helyi problémákat vették figyelembe. Pápán a
munkanélküliek közel a fele nyolc osztályt, vagy még azt sem végzett, éppen ezért úgy látják,
érdemes a közmunkát képzéssel kombinálni, mégha az nem is OKJ-s végzettséget, de mégiscsak használható tudást ad, és tanúsítvánnyal zárul. A Bakonyerdő Zrt.-nél és a Pápai Gazdasági Szakképző Iskolánál megvan az a szakértelem, amely meg tudja alapozni a képzést, és
nemcsak a növénytermesztés, üvegházi kultúráknak a meghonosítása, gyógy- és fűszernövény
termelés szempontjából van meg ez a tudás, hanem a Bakonyerdő Zrt-nek a sárosfői bázisán
megvan a pisztráng neveléséhez szükséges tudás is.
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Először az is felmerült, hogy az üvegházat a Termálfürdő környékén alakítják ki, ebben az
esetben a fürdő elfolyó melegvize lett volna a bázisa a működtetésnek, azonban hosszútávon
gazdaságosabbnak tűnik a Tapolca-patakra alapozni, mert annak vízhozama folyamatosan
bővül, míg a Termálfürdő esetében ez ciklikus. Ráadásul biztos, hogy néhány éven belül az
elfolyó hőt kötelező lesz hasznosítani, azaz nem feltétlenül lesz szabad azt a természetbe kiengedni. Mindezek után gondolták azt, hogy mivel a karsztnak valamennyi bővízű forrásán
pisztrángot tenyésztenek - például Tapolcán vagy Sárosfőn -, hogy érdemes lenne Pápán is
megpróbálni.
A pályázatban a beruházás összegét 180,5 millió Ft-ban határozták meg, amely konkrétan
beruházási költségen – üvegház, szociális épület építésének, kerítés, útépítés, munkaerőre
vonatkozó költségek, útépítés, közműépítés, munkaerőre vonatkozó költségek, az első beszerzés értékeit az alapanyagot illetően – túl az első év működésének költségeit is tartalmazza.
Úgy gondolják, a költségvetés megalapozott, ami nemcsak komplexitásában, hanem részleteiben is megvalósítható.
A pályázat kiírója dönt arról, kik lehetnek a kedvezményezettjei a pályázatnak, így amennyiben úgy döntenek, hogy intézményi körben kell ellátni a feladatot, akkor vélhetően a Városgondnokságot bízzák meg. Abban az esetben, ha gazdasági társaság lehet a kedvezményezett,
akkor a városnak vannak olyan társaságai, akik ezt a tevékenységi körükbe tudják illeszteni,
nem kell erre a célra külön társaságot létrehozni. Hozzáteszi, a Pápai Platán Kft. alapanyagként is fel tudná használni mindazt, ami ott termelődik, így akár az előállítástól a feldolgozásig, valamint az értékesítésig mindent el tudnának látni. Hozzáteszi, szigorúan önkormányzati
tulajdonról lenne szó.
Elmondja, a Tapolca vízfolyása mellett kerestek olyan területet, amely tulajdonosi szempontból is rendezhető, illetve övezeti szempontból is alkalmassá tehető arra, hogy az említett beruházás megvalósuljon. Megjegyzi, azok az ingatlanok, amik Pápa-Tapolcafőn az önkormányzat tulajdonában vannak, fekvésüknél, jellegüknél fogva nem alkalmasak arra, hogy az
előterjesztésben szereplő beruházásoknak helyt adjanak. A belterületben lévő ingatlanok vagy
másik részén vannak a településnek, vagy olyan meredek helyen, amely alkalmatlan lenne a
beruházás megvalósítására.
Grőber Attila képviselő
Az előterjesztés első része, amely a közfoglalkoztatásról szól, támogatható, arról nem érdemes vitát nyitni. Ha jól érti, amennyiben nyernek a pályázaton, a testületnek ismét dönteni
kell a projekt másik három elemével kapcsolatban. Az egyik annak finanszírozása, azaz megvalósíthatósága, a másik a fenntarthatósága - ami az üzleti terv kérdése-, a harmadik pedig a
tulajdonos kérdése. Érdeklődik, hogy amennyiben nem nyernek a pályázaton, több teher hárul-e majd az önkormányzatra.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Hangsúlyozza, egy ötletpályázat benyújtásáról van szó, amennyiben ebből valóságos közmunkaprogram lesz, akkor a közmunkaprogramra benyújtandó pályázatnál az önkormányzatnak kötelezettséget kell vállalnia, így azt a testület elé kell terjeszteni. A Tapolcát érintő közmunkapályázatot azért nem tárgyalja a testület, mert annak a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság a projektgazdája, azzal azért találkoztak csak úgy, mint akik a terület biztosításában
közreműködtek, a program többi részéből ezért nem hárult semmiféle kötelezettség az önkormányzatra. Hozzáteszi, a kollegái folyamatosan tanulmányoznak hasonló projekteket, például a megyében, illetve azon túl is, példaként említi, hogy Várpalotán előrehaladott állapotban van egy üvegházas kultúra megvalósítása, és ahhoz kapcsolódó képzés kialakítása.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem hangzott el.
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Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés I. sorszámú részében foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
37/2014. (III.6.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a PápaTapolcafő külterületre tervezett 15 új munkahely megteremtését
biztosító fejlesztéssel egyetért, az ehhez szükséges településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja.
Az egyszerűsített egyeztetési eljárás lefolytatásához hozzájárul.
Felhatalmazza a polgármestert a módosításhoz szükséges tervezési szerződés előkészítésére, aláírására és utasítja a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Molnár István városfejlesztési osztályvezető

II. „Partnerségi egyeztetés szabályai”-nak jóváhagyása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztés II. része az övezeti besorolással kapcsolatos változásnak a kezdeményezése.
A jövőt illetően nem zárják ki annak a lehetőségét sem, hogy belterületbe kell-e, illetve lehetséges-e vonni az érintett terület. Megjegyzi, a belterületbe vonás egy nagyon hosszú eljárásnak lehet a része.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés II. sorszámú részében foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
38/2014. (III.6.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a PápaTapolcafő külterületet érintően a településrendezési eszközök
módosításához szükséges „Partnerségi egyeztetés szabályai”-t az
előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Utasítja a polgármestert a partnerségi egyeztetés lebonyolítására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
Dr. Winkler Gábor városi főépítész
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h) Ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése
(3906/21, 3906/25 és a 3906/26 helyrajzi szám)
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést az Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Értesítést kaptak azzal kapcsolatban, hogy a térképen jelölt területeket az önkormányzat tulajdonba kaphatja. Ennek hosszú eljárásrendje van, amely a testület döntésével kezdődik meg.
Az eljárás lezárulásakor - amennyiben az ingatlanok az ingatlan-nyilvántartásban az önkormányzat nevére kerülnek - a hasznosításukkal kapcsolatban szintén döntenie kell majd a testületnek, ahhoz forrásokat kell majd rendelni, akár az orvosi rendelő, akár a közterület kialakításához.
Szirbek Rita képviselő
Javasolja, hogy amennyiben orvosi rendelőt alakítanak ki, kérjék ki a háziorvosok véleményét
is azzal kapcsolatban, hogy milyen közösségi helyeket, illetve milyen rendelőt szeretnének
megvalósítani.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Természetesen minden egyeztetést megszerveznek, ami egy orvosi rendelő kialakításához
szükséges, a korábbi orvosi rendelők rekonstrukciójakor is teljes együttműködés alakult ki az
ott működő háziorvossal. Megjegyzi, jelenleg egy háziorvosról van szó, mivel a másik orvos
már új helyen rendel. Az kell majd felmérni, hogy az érintett épületben az orvosi rendelő alapfunkción túl esetleg milyen más funkció kaphat helyet, esetleg a felnőtt-, és gyermekorvosi
rendelő, védőnői szoba, illetve csak a helyiségek kitöltik-e az épületet.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további 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:
39/2014. (III.6.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13.§-ában foglaltak
valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §
(2) bekezdés c) pontja alapján, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő pápai
3906/21, 3906/25 és a 3906/26 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
Pápa Város Önkormányzata
- a 3906/21 hrsz.-ú védettség alatt nem álló ingatlant háziorvosi rendelő céljára, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
4. pontjában meghatározott „egészségügyi alapellátás, az
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások” közfeladat ellátása érdekében,

18

-

a 3906/25 és a 3906/26 hrsz.-ú védettség alatt nem álló ingatlanokat helyi közút és parkoló kialakítása céljára, a 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott „a helyi közutak és tartozékainak kialakítása
… gépjárművek parkolásának biztosítása” közfeladat ellátása érdekében
kívánja hasznosítani.
Nyilatkozik, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes tulajdonba vételével kapcsolatos eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a szerződéseket aláírja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

i) Pápa, Kossuth u. 26. fsz. 1. szám alatti lakás bérbeadása a Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Alapfokú Művészeti Iskolája részére
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Elmondja, az érintett helyiséget már korábban is használták raktár és egyéb funkciók céljára.
Grőber Attila képviselő
A közérdekű bérbeadás esetén – akár magánszemély, akár szervezet kérelmezte - megfogalmazódott, hogy olyanok is kérnek közérdekű bérbeadást, akiknek az anyagi helyzete egyébként nem indokolná. Úgy gondolja, az önkormányzat az elmúlt években minden egyes kérést
teljesített, legalábbis erre törekedett. Emlékei szerint ez az első olyan igénylés, amikor nem
egy konkrét személy lakhatását kell megoldani, hanem a lakást az adott intézmény szükség
esetén használná, például vendégelőadó, vendégtanár esetén, illetve a speciális eszközök elhelyezéséhez. Véleménye szerint ha a testület megszavazza az iskola részére a közérdekű bérbeadást, akkor majd mások is feljogosítva érzik magukat, hogy tartalékként kérjenek önkormányzati bérlakást. Érdemes lenne alaposan végiggondolni a közérdekű bérbeadás rendszerét,
mindezek ellenére támogatja az előterjesztést.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Valóban szerencsésebb lett volna arról határozni már 2008-ban, hogy ez az ingatlan nem lakás, hanem egyéb helyiség, ugyanis egy földszinti, udvari helyiségcsoportot, ami egy műhelyből kialakított szükséglakás volt, ma már nem adható ki belvárosi lakásként. Több helyiségnek is dönteni kellene az átminősítésről, és akkor egyértelműbb lenne a hasznosítás módja.
Közérdeket szolgálhatnak az ilyen típusú bérbeadások abból a szempontból is, hogy így legalább van hasznosítója, fenntartója az ilyen ingatlanegységeknek, mert ennek hiányában lehet,
hogy az önkormányzatnak lenne vele gondja. Példaként említi a volt Kazamata épületét, ahol
ha most nem lenne bábszínház, akkor az vélhetően zárva lenne, és semmilyen funkciót nem
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tudna ellátni. Hozzáteszi, a vendéglátó funkciót abban az épületben a lakókörnyezet nem tolerálta.
Az előterjesztésben szereplő helyiség esetében már lejárt egy öt éves bérbeadási periódus,
amellyel ismeretei szerint leginkább raktárcélokat szolgáltak. Mindehhez tudni kell, hogy az
iskola a saját forrásaiból rendben tartotta az ingatlant, így úgy gondolja, méltányolható és
elfogadható részükről a kérelem, és ez a fajta hasznosítás. Hangsúlyozza, amennyiben ez a
helyiség nem lakásként lenne nyilvántartva, akkor ez a helyzet még egyértelműbb lenne.
Azzal egyetért, hogy korábban adott helyzetben olyanoknak biztosítottak közérdekű bérbeadás útján lakást, aki anyagi helyzete miatt nem biztos, hogy rászolgált.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további 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:
40/2014. (III.6.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város
Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 28/2013.
(XI.14.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozzájárul a Pápa, Kossuth u. 26. földszint 1. szám alatti lakás határozott időre, 2019. február 28-ig
történő bérbeadásához a Pápai Református Kollégium „TáncLánc” Alapfokú Művészeti Iskolája részére.
A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Benecz Rita osztályvezető

j) Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület részére önrész biztosítása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, 2013ban már nyertek 7.049.292,- Ft-ot, amelyhez most kell biztosítani a 3.021.125,- Ft-os önrészt.
Hozzáteszi, a munkák előrehaladását megtekinti majd a Képviselőtestület a helyszínen.
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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41/2014. (III.6.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Sporttelepfelújítási program keretében – 18/2013. (II.28.) számú határozatában – vállalt 3.021.125,-Ft önrészt a 2014. évi költségvetés általános tartalékának terhére, Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület
részére – felmerülésekor – biztosítja.
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

k) Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesületben tagság fenntartása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, a
LEADER akciócsoportok jövője általánosságban véve sem egyértelmű, a tagságból nem
származik különösebb előnye az önkormányzatnak, ugyanakkor ezzel a döntéssel hozzá tudnak járulni, hogy az Akciócsoport többi tagja kedvezőbb helyzetbe kerüljön, illetve abban
maradjon, az önkormányzatnak pedig évi 20.000,- Ft-os tagdíj megér ennyit.
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:
42/2014. (III.6.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a SomlóMarcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú
Egyesületben (8564 Ugod, Petőfi u. 15.) tagságát fenntartja. A
2014-2020 közötti LEADER programban a település közigazgatási területével továbbra is a Somló-Marcalmente-Bakonyalja
LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület illetékességi,
kedvezményezetti területéhez kíván tartozni.
A Képviselőtestület a Közgyűlés által elfogadott 2014. évre szóló 20.000 Ft-os tagdíjat elfogadja, annak fedezetét költségvetése
terhére biztosítja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a tagsággal
kapcsolatos Nyilatkozat aláírására, az Egyesületben történő esetleges tisztség vállalására, betöltésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
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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
36.,37.,38.,39. 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:
43/2014. (III.6.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a
36.,37.,38.,39. 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.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A zárt ülést követően a nyilvános ülésen ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntéseit.
A zárt ülést követően a Képviselőtestület 10.00 órakor a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő épületében, nyilvános ülésen folytatja munkáját.
6. Tájékoztató a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő működéséről, gazdálkodásáról, különös tekintettel a fenntartóváltás hatásaira
Előadó: dr. Vörös Ibolya főigazgató
A napirend tárgyalásán jelen van Vargáné Maurer Ilona ápolási igazgató. A testület üléséről
távozott Máté István és Grőber Attila képviselő, jelen van 12 fő képviselő.
Dr. Vörös Ibolya főigazgató
Megköszöni a Képviselőtestületnek, hogy 9 millió Ft-tal támogatta a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztését szolgáló pályázat előkészítő munkáit. A tervezés fázisában még önrész biztosításával írták ki a pályázatot, de később az önrészt kizárták, így a testület, valamint a város
vezetése úgy döntött, hogy azt a 9 millió Ft-ot, amit korábban önrészként megszavaztak, felhasználhatnak az előkészítő munkákra.
A pályázatnak köszönhetően egy 30 ágyas, a kor elvárásainak megfelelő épület készült el,
komfortos, két-, illetve háromágyas kórtermekkel. Mindegyik kórteremhez közös mosdóblokk
tartozik, a mosdók egy része akadálymentesített. Az osztályhoz vizsgáló, tornaterem, multifunkcionális kezelő és kiszolgáló helyiségek tartoznak.
Fontos mérföldkőnek tekinthető az említett rehabilitáció megvalósulása, ugyanis a feladatellátást nem titkolt szándékkal a gyógyvízre is építették, és annak jótékony hatásait szeretnék
kihasználni. Köztudott, hogy a reumatológia és mozgásszervi rehabilitációnak a járóbeteg
ellátása jelenleg is a Várkertfürdő gyógyászati részlegének ellátásában valósul meg. Megjegy-
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zi, ilyen típusú kezelési formát, kórházi háttérrel rendelkező módon a megyében senki nem
biztosít. Reményeik szerint alkalmasak lennének arra, hogy a térség központi rehabilitációs
központjává váljunk, ehhez azonban szakmai lobbi tevékenység is szükséges, hiszen a térségben vannak tradicionális kezelőhelyek, amelyekkel nehéz felvenni a versenyt. Reméli, hogy a
következő beszámolójában már ilyen fejleményekről is be tud majd számolni.
Az épülettel kapcsolatban elmondja, az építészeti készültség 95 %-os, mivel a gép-műszer
beszerzést követően még hátra vannak a szerelési munkák. Gondoskodtak arról, hogy az ápolást végző szakszemélyzet is kulturált módon tudjon a mindennapi munkában teljesíteni, így a
nővérpultot, a pihenőt, és a szociális helyiségeket is ennek megfelelően alakították ki. Szeretnék, ha egy olyan betegellátót tudnának megvalósítani, amely minden szempontból megfelel a
szakma szabályainak. Amennyiben elkészül a beruházás, kevesebb idő alatt juthatnak hozzá a
betegek a számukra szükséges ellátásokhoz. Hozzáteszi, havi 1,2 millió bevételt jelentene a
kórház számára a struktúramódosítás.
A képviselők megtekintették a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő új, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályát.
Dr. Vörös Ibolya főigazgató
A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, 2012. május 1-jén került állami tulajdonba a
Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő. Az új tulajdonos átgondolta a hozzá
tartozó intézmények felépítését, szakmai szükségletrendszerét, és kialakított egy új struktúrát,
amely a pápai kórházban 2012. július 1-jén lépett életbe. Az új struktúra kialakítását követően
a betegellátás nem szenvedett sérelmet, az alapszakmák esetében változatlan ágyszámon látják el a feladatokat, sőt a fejlődés lehetőségét is megkapták, ugyanis a belgyógyászati szakrendelésen 15 ágyat nevesítettek a gasztroenterológiai betegségek kezelésére. A sebészeti osztály a 32 ágyon, a 2-es progresszivitási szintjén tudja ellátni a feladatokat azzal a változással,
hogy egyedileg finanszírozott eszközök lehetőségével a gyomor-bélrendszer daganatos betegségeinek a megoldásában előre tudott lépni. Ez a betegek életminőségét, gyógyulási lehetőségeit is nagy mértékben befolyásolja, amely így a kor elvárásainak megfelelő módon történik.
Ezzel a lehetőséggel már ezt megelőzően éltek, amely azonban finanszírozásban nem jelent
meg. Így nemcsak szakmai fejlődést, a betegek mielőbbi gyógyulását, de a bevételeiknek a
minimális emelkedését is jelentette ez a változás.
A kis klinikumok tekintetében kellett a legnagyobb változással számolniuk, miszerint a szemészeti és az urológiai ellátás egynapos sebészeti formába ment át. A műtéti repertoár tekintetében egyedül az urológia volt a vesztese az átalakításnak, ugyanis azok a műtétek, amelyek
hosszabb orvosi, ápolói megfigyelést tettek szükségessé, a későbbiekben nem voltak végezhetők az intézményben, tehát a betegeket a társintézményekbe kellett elküldeni. A szemészet
vonatkozásban ugyanazok a betegségek gyógyíthatók 2012. július 1-jét követően.
A 28 aktív ágy elvesztését nem élték meg tragikusan, ugyanis ebből volt lehetőségük megerősíteni a járóbeteg-ellátást, 56 szakorvosi órát kértek az aktív ágyak ellentételezésére, és megpróbálták megerősíteni azokat a járóbeteg-ellátásokat, ahol felmerült az ellátási szükséglet,
elsősorban a gasztroenterológiai, kardiológiai szakrendelésen. Tekintettel arra, hogy az onkológiai betegek száma is megszaporodott az utóbbi években, az onkológiai szakrendelést is
megpróbálták nagyobb óraszámban bővíteni, illetve annak a lehetőségét megteremteni. A
krónikus ellátás fontos szempont volt az intézmény fejlesztése tekintetében, a rehabilitációs
ellátások plusz 10 ággyal bővültek.
A struktúraváltással kapcsolatban elmondja, az ágyszámok leépítése ellenére a dolgozói létszámot nem kellett csökkenteni. Tekintettel arra, hogy a városban a kórház a második legnagyobb foglalkoztató, fontos számukra a munkahelyek megőrzése. Az elmúlt évben 99 személyt foglalkoztattak közmunkaprogram keretében. A cél a humán erőforrások megőrzése,
ezért képzési pályázatokat indítottak európai uniós források bevonásával, ami több mint 50
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millió Ft-ot jelentett. A dolgozók megtartását és a hiányszakmák pótlását szolgálja a foglalkoztatási pályázat adta lehetőség, ahol a sürgősségi betegellátási osztályra, valamint a szülészet-nőgyógyászatra is tudtak új kollegát felvenni, magasabb fizetési feltételek biztosításával.
Tekintettel arra, hogy az egészségügyi dolgozók bérezése igen alacsony volt, fontosnak tartja
elmondani, hogy az elmúlt évben két alkalommal történt béremelés.
A gazdálkodás tekintetében nem számolhat be sok pozitív változásról, a tavalyi számok alapján kellett tervezniük az idei évet is. Összességében elmondható, hogy az év közben nyújtott
vis maior támogatások, az év végi konszolidációs támogatás, valamint az ún. kasszasöprés
eredményeképpen december végére gyakorlatilag a beszállítói tartozásállomány 60 napon túli
fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudták, így az év végén kizárólag 78 millió Ft maradt fent,
ami nem lejárt tartozást jelentett. A gazdálkodás az idei évben is feszített, a havi költségeket
nem tudják fedezni a saját bevételekkel, sem az Országos Egészségpénztártól átvett pénzöszszeggel. A megoldást a nagyobb ellátási terület jelentené, illetve ha központilag alapdíjemelést érvényesítenek, és így az egy beteg ellátásáért kapott pénzösszeg emelkedne. Ez irányú
igényeiket jelezték a Magyar Kórházszövetség felé, a többi egészségügyi ellátó intézménnyel
együtt. Amennyiben azok a teljesítményeik, amiket valóban a betegellátás során biztosítottak,
lefinanszírozódnának, akkor nem rendelkeznének adósságállománnyal.
Ha figyelembe veszik a konszolidációs pénzösszeg, illetve a vis maior támogatások összegét,
akkor ez a nagyságrend éppen a 60 napon túli tartozásállomány összegét teszi ki. Mivel erre
nincsen pénzük, minden lehetőséget megragadnak, hogy ezen változtassanak, éppen ezt tette
lehetővé a struktúraváltással kapcsolatos európai uniós pályázati lehetőségek kihasználása.
Ezt követően dr. Vörös Ibolya főigazgató bemutatja a jelenlévőknek a Gróf Esterházy Kórház
és Rendelőintézeti Szakrendelő fejlesztésével kapcsolatos prezentációt.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a kardiológiai ellátással kapcsolatban a Képviselőtestület is állást foglalt, amikor
arról döntöttek, hogy megmaradjon a kapcsolat a balatonfüredi kórházzal.
Dr. Péntek Árpád képviselő
A legutóbbi intézményvezetői pályázat tárgyalása során dr. Vörös Ibolya főigazgató a gyermekgyógyászati és a szülészeti osztállyal kapcsolatos problémákról beszélt. Érdeklődik, hogy
azokat sikerült-e megoldani.
Dr. Vörös Ibolya főigazgató
Az elmúlt évben két új kollegát tudtak alkalmazni a szülészet-nőgyógyászati osztályon, így az
ezzel kapcsolatos problémák megoldódtak, mint ahogyan az osztályvezető utódlással kapcsolatos dilemma is megoldódni látszik, ugyanis a nyugdíjazás miatt megüresedett főorvosi állásra már van pályázó.
A gyerekgyógyászat vonatkozásában elmondja, a feladatot a gyermek háziorvosok bevonásával tudják ellátni. A kezdeti nehézségek ellenére úgy látja, nagyon jól működik a bevonásukkal a gyermekügyelet. A többi osztály vonatkozásában teljes mértékben meg tudnak felelni a
minimumfeltételeknek, a feladatokat ellátják, azonban több szakmában túlzóak a jogszabályban leírt minimumfeltételek, ezt a szakmai tagozat felé jelezték. Hangsúlyozza, humán erőforrásból adódó hiánnyal nem küzd az intézmény.
Szirbek Rita képviselő
Megkérdezi, hogy az egyes szakrendeléseken mennyi az átlagos várakozási idő, például
mennyit kell várni egy ultrahangos rendelésre.
Tudomása szerint a mammográfiás készüléket az intézményben diagnosztikus céllal használják, a szűrővizsgálatok továbbra is a megyei kórházban folynak. Érdeklődik, hogy minden
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esetben elvégezhetik-e a diagnosztikai céllal a mammográfiai vizsgálatot, vagy van olyan
eset, amikor a finanszírozásra tekintettel csak ultrahangos vizsgálat keretében diagnosztizálnak. Ha jól tudja, főigazgatói utasítás van ezzel kapcsolatban.
A beszámolóban is szerepel, hogy az ügyelet díjazásának szabályozása jelentősen változott az
utóbbi időben, és érdeklődik, hogy ennek következtében távozott-e el orvos az intézményből.
Dr. Vörös Ibolya főigazgató
A kérdésekre válaszolva elmondja, 2014 januárjától a megyei kórház radiológiai osztályának
vezetőjével, dr. Szántó Tamással, és az általa működtetett praxiscsoporttal kötöttek közreműködői szerződést, ami azt jelenti, hogy a veszprémi kollegák csütörtökön és pénteken délután,
illetve szombaton délelőtt a jelenlegi ultrahangos szakrendeléseken felül további 4-4 órában
ultrahang szakrendeléseket tartanak. Ezek a rendelések is előjegyzés keretében működnek,
pontosan a megnövekedett igények miatt, így a várakozási idő nagy mértékben lecsökkent,
azaz két héten belül mindenki el tud jutni az ultrahangos szakrendelésre.
Mammográfia vonatkozásában semmilyen főigazgatói utasítás nincs érvényben, sajnos szűrésre nem, csak diagnosztikai vizsgálatok elvégzésre van lehetőségük. A szűrési programba
való bekapcsolódás szándékát jelezték az ÁNTSZ felé, többek között azért is, mert Csornán
az aktív sebészeti ellátás megszűnésével az emlőcentrum működése kérdésessé vált. Úgy
gondolták, hogy ezt a feladatot Pápa a humánerőforrásokra és a technikai felszerelésekre való
tekintettel is át tudná venni, ez azért is indokolt lenne, mivel Pápán kicsivel magasabb az emlődaganatok vonatkozásában a rosszindulatú daganatok aránya, illetve a kemoterápiára küldött betegek száma is. Ez azzal is magyarázható, hogy Pápa nem jogosult szűrésre, amivel
pedig kimutatható lenne a néhány milliméter nagyságú elváltozás is. Pápára a betegek már
panasszal érkeznek, azaz lehet, hogy már két centiméteres nagyságú elváltozás van az emlőben. Ez azonban sajnos több esetben azt jelenti, hogy már a nyirokcsomókban is áttétek lehetnek. Pontosan fentiek miatt szeretnének bekerülni a szűrőprogramba, ehhez megvan a
mammográfuk, amelynek a működését nem korlátozták. Kialakítottak egy ún. emlőcsoportot,
és tavaly január óta foglalkoztatnak egy radiológust a hét több napján, aki a győri
emlőcenrumban az ultrahangos emlővizsgálatoknak a diagnosztikájával foglalkozik, illetve
egy kollegát, aki a csornai emlőcentrumnak volt a sebészorvosa.
Elmondja, a mammográfiás eszköz mellé beszereztek egy kor-biopsziás pisztolyt, amellyel
már az elváltozás felfedezésekor tudnak szövetmintát venni, illetve jelölni is tudnak a készülékkel. Rendelkezésre áll továbbá egy olyan műszer, amellyek a sentinel nyirokcsomóban
megjelenő áttétet is ki tudják mutatni. Hangsúlyozza, először intraoperatív szövettani vizsgálatot végeznek, jelölni is tudnak a műszerrel, illetve az izotóp anyag beadását követően meg
tudják vizsgálni a sentinel nyirokcsomót, továbbá működik egy onko-team, amely összehangolja azoknak a betegeknek a műtét előtti kivizsgálását, akiknél daganatos megbetegedést
találtak, és meghatározzák a műtét utáni tennivalókat. Megjegyzi, pontosan a fent elhangzottak miatt nem értette Szirbek Rita képviselő kérdését a korlátozásra vonatkozóan.
Az ügyelet szabályozása már négy évvel ezelőtt történt meg, és nem a díjazás változott, hanem az, hogy az ügyelet is munkaidőnek számít, és ez teremtett rosszabb fizetési rendszert, és
emiatt próbáltak meg máshol lehetőséget keresni némely kollegák.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A Harmadik Oldali Erőszakkal kapcsolatos projektben való részvételt ajánlja a kórháznak is,
mivel ahol ezt a projektet kitalálták – Norvégiában –, a nehéz esetek kórházakban alakulnak
ki, például a betegek vagy látogatók és az orvosok között.
Szirbek Rita képviselő
Hozzászólásában elmondja, egy jó kórház jellemzői közé tartozik az, hogy ott jó dolgozni,
elégedett, gyógyult a beteg, ígéretes a szakma, könnyű vezetni, gazdálkodása kiegyensúlyo-
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zott, van fejlődése és jövőképe. Felmerülhet a kérdés, hogy jó-e dolgozni mostanság a magyar
egészségügyben, illetve a pápai kórházban. Erről a dolgozók tudnak leginkább nyilatkozni, az
ő elégedettségi mutatói lehetnének árulkodó tényadatok, ennek ismerete hiányában csupán a
pápai kórház dolgozóinak magánvéleményére lehet támaszkodni.
Ugyan volt egy két lépcsőben zajló, nagyobb volumenű béremelés a 2012-2013-as évben az
egészségügyi személyzet tekintetében, azonban a béremelést nem követte a mozgóbér, tehát
az ügyeleti túlmunka és a műszakpótlék díjának az emelése. A pápai kórházban a megkérdezett dolgozók többsége túlterheltnek, a többéves szolgálatot teljesítők közül pedig sokan kiégettnek érzik magukat. A munkahelyi kollektívát általában jónak ítélik meg a betegek, hozzátartozók igényeinek, az elvárások növekedésének, valamint a növekvő adminisztrációs terhekből növekvő feladatoknak azonban egyre nehezebb türelmesen megfelelni.
A gyakori negatív vélemények ellenére mégiscsak családias hangulat uralkodik az intézményben, az itt dolgozók szeretik a szakmájukat, a szakmai továbbképzési lehetőségeknek
pedig nagyon örülnek. Az egészségügyi személyzet és a betegek a kórház épületének egyes
részeit nagyobb felújításra, a mobiliák, medikai eszközök nagy részét pedig cserére szorulónak tartják. Az eszköz- és gyógyszerellátottság nem mindig megfelelő, az érintettek szerint
szoros, ellenőrzött keretgazdálkodás zajlik. A beszámolóban is olvasható, hogy az ügyeleti
munkaidő beszabályozása óta az orvoshiány tovább fokozódott, az orvosok többsége nem ért
egyet ezzel az intézkedéssel. A pápai kórházban is vannak még orvoshiánnyal küzdő szakmák, és sajnos az orvosok átlagéletkora 52,5 év. Szükség lenne az egészségügy reformjában
egy életpálya-modellre, folytatni kell a meglévő ösztöndíjrendszert, és esetlegesen újabbakat
kell behozni a rendszerbe.
A betegelégedettségi mutatókat nem ismerhették meg a beszámolóból, pedig véleménye szerint a minőségirányításnak szerves része ezek feltérképezése. Természetesen felmerülhet a
kérdés, mennyire lehet hiteles az a kép, amelyet a beteg fest az ellátó intézményről. Véleménye szerint az mindenképpen figyelemre méltó, hiszen laikusként azt nem tudják megítélni,
hogy az orvosi ellátás adekvát terápia volt-e, azt viszont igen, hogy milyenek voltak az ellátás
körülményei. Az intézmény céljai között kell, hogy szerepeljen a betegellátásra fordított szükséges befektetések megtérülése, amelynek elengedhetetlen feltétele, hogy a páciens, mint potenciális vevő visszatérve is igénybe kívánja-e venni az ellátó intézmény különböző szolgáltatásait.
Az, hogy ígéretes-e a szakma a pápai kórházban, arról szintén a betegek, illetve a más intézménybe utalt betegek kezelőorvosai tudnának valós képet alkotni, hiszen érintettként az ő
gyógyulásuk, ellátásuk, megítélésük lehet bizonyíték a szakmai felkészültséget, hozzáállást
illetően. Árulkodó pozitív adat lehet a visszatérő betegek száma, akik egy újabb operációt
ismét az intézményben végeztetnek, mert elégedettek a gyógyultsági szintjükkel, az ellátó
személyzettel. A betegutakat ugyan meghatározzák, és vannak olyan, nagyobb volumenű operációk – például az urológián – melyek csak más intézményben oldhatók meg, de sajnos negatív adat lehet, ha a beteg másodszorra már nem a pápai intézményt választja.
Árulkodó pozitív adat lehet a kórházban egyes szakmák túlterheltsége, műtéti várólistája,
ilyen például a szemészet esetében a szürkehályog műtét. A szakmai ígéretességről tanúskodhat az is, ha egy intézményben egyedi, legkorszerűbb diagnosztikus és terápiás módszert alkalmaznak. A pápai kórházban dolgozók többnyire igyekeznek a legjobb szakmai tudásuk,
lelkiismeretük szerint ellátni a betegeket, azonban arról, hogy ez hány esetben sikerül 100 %osan, megoszlanak a vélemények.
Arról, hogy mennyire könnyű a pápai kórházat vezetni, az intézményvezető, a menedzsment
tudna információt nyújtani. A beszámolóból is kiderül, hogy a változó költségek, a gyógyítás
költsége, a terápiás anyagköltség, valamint a fix költségek tekintetében az infrastrukturális
költségek is egyre inkább emelkednek. Az intézményben kezelt esetek országos tendenciaként
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tekintve is egyre bonyolultabbak, összetettebbek, az egy betegre jutó laborvizsgálatok száma a
diagnosztika tekintetében megsokszorozódott. A finanszírozás tekintetében visszaállt a regresszió, az alapdíjak karbantartatlanok. Az egészségügyi reformnak vannak egyértelmű nyertesei és vesztesei, kívülállóként talán az utóbbihoz sorolná a pápai kórházat, hiszen a beszámoló szerint a laboratóriumi vizsgálatok teljesítménye több mint háromszorosa a finanszírozott volumenkorlátnak. A kórház finanszírozása folyamatosan változik, kiszámíthatatlan, a
kórház adósságállományára pedig a fűrészfog-effektus a legjobb szó, hiszen a nem mindig
teljes kasszasöprés, konszolidáció, az év végi adósságalapon nyújtott injekció-extrák, év közbeni vis maior beavatkozások sem jelentenek teljes kiutat, csupán enyhülést. A szállítói tartozások, kintlévőségek, finanszírozási problémák, a GYEMSZI-től elvárt sűrűsödő beszámolások, eredmény-egyensúly elvárások miatt érezhető a beszámoló egyes hangsúlyaiból egyfajta
feszültség, a tárca, az intézmény, és a szállítók között.
A rövid, illetve hosszútávon zajló KDOP, illetve TIOP fejlesztések összességében megközelítik az 1,6 milliárd Ft-ot, ide sorolhatók a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése, a struktúraváltást támogató fejlesztések, amelyek rendkívül szükségesnek, örvendetesnek mondhatók. A
beszerzésre kerülő eszközök közül van olyan, amelynek elavultsága a kórház 21. századnak
megfelelő működését veszélyeztette volna, példaként említi a CT berendezést, a patológia
elavult épületét, eszközparkját. Az építészeti beruházások, mobililiák beszerzése pedig a komfortfokozatot, komfortérzetet növelhetik mind a betegek, mind az ellátó személyzet szempontjából. A mozgásszervi rehabilitáció fejlesztése lehet az út a virágzó gyógyturizmus elérésére,
mely fejlesztés mellett remélhetőleg a többi alapszakma is megkapja majd az elvárt figyelmet.
A beszámoló végén található táblázat megközelítőleg 7 milliárd Ft-os, hosszabb távú fejlesztési igényről is árulkodik. Tehát bizonyított tény, hogy az egészségügyben, a pápai kórházban
a jövőben folyamatos további fejlesztések szükségesek, a legkorszerűbb diagnosztikus és terápiás módszerek alkalmazása, a betegek, a személyzet, illetve mindenki megelégedése érdekében. Az, hogy lesz-e ez utóbbihoz forrás, illetve felelősség, a kórház jövőjében megfelelő, a
mindennapi munkához beteg- illetve személyzeti igényekhez igazodó finanszírozás, bértábla,
elismerés anyagi és szakmai értelemben egyaránt, egy nagy volumenű politikai szemléletváltás, az egészségügy javításáért zajló kormányzati küzdelem a jövő mindennapjaiban, azt csak
remélhetik. Remélhetik, hogy a pápai kórházban a jövőben 100 %-osan rá fog illeni az alábbi
címke: Jó kórház, mert ott jó dolgozni, elégedett, gyógyult a beteg, ígéretes a szakma, könynyebb vezetni, gazdálkodása kiegyensúlyozott és az intézménynek van fejlődése, jövőképe.
Mindezek mellett lesz jó hírneve, szakmai nívója, kellő empátiával megáldott gyógyító, ápoló
személyzete, hiszen amint azt egy számára tiszteletreméltó kórházigazgató mondta, sehol sem
a falak gyógyítanak.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Úgy gondolja, vannak biztató jelek, mert véleménye szerint túljutottak az egészségügyi kormányzás mélypontján. A pápai kórház állami tulajdonba adásakor valamennyiükben voltak
félelmek, azonban az állami fenntartásba való átvétel szemmel láthatóan további új lehetőségek kialakítását jelentette. A most befejezésre kerülő, és a folyamatban lévő fejlesztésekhez
hasonló nagyságrendű beruházásra az elmúlt 10 évben nem volt példa, és bár nem a falak
gyógyítanak, de a kórház fenntartása, működtetése, üzemeltetése szempontjából nem közömbös, hogy milyen épületben működik az egészségügyi ellátás, és ebből a szempontból mind a
folyamatban lévő beruházás, mind a tervek megnyugtatóak.
A kórház működését már az önkormányzati fenntartás idején is megterhelte egy folyamatosan
újratermelődő adósságállomány, és nem lát különbséget aközött az adósságállomány között,
amelyet a kórház 5-8 évvel ezelőtt görgetett maga előtt, illetve aközött, ami az idei év végére
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kialakulhat. Azt is mondhatják, hogy az ellátórendszerben korábban keletkezett 30-60 milliárdos hiányt az ellátórendszer – ami alatt nem a pápai kórházat érti – nem tudta ledolgozni.
A pápai kórházra a beszámoló szerint, és a korábban a fenntartóként gyűjtött tapasztalatok
szerint is általában minden olyan jellemző elmondható, ami a magyar egészségügyet jellemzi,
minden pozitívummal és negatívummal együtt. A pozitívumok közül szeretné megemlíteni,
hogy a pápai kórháznak mindig voltak olyan szakemberei, akik képesek voltak más ellátási
területekről, akár más megyékből is betegeket ide vonzani, hiszen kiemelkedő empátiával és
szaktudással végezték a szakmájukat. Jelenleg is van a kitüntetettek között olyan pápai orvos,
aki méltán állítható bármely Pápán dolgozó egészségügyi szakember elé. Pápán is volt olyan
orvos, aki a magas fizetése ellenére is elégedetlen volt, és úgy gondolja, hogy ebben az esetben inkább a váltásban kell gondolkodni.
Bízik abban, hogy a fejlesztések és a pápai ellátásban való munkálkodás jelent akkora kihívást, hogy fiatal orvosokat is ide tudnak vonzani. Természetesen ez csak akkor lehetséges, ha
a fiatal orvosok Magyarországot választják a munkájuk helyszínéül. Valamennyien tisztában
vannak azzal, hogy a Magyarországon végzett szakembereket a magyarországi jövedelem
sokszorosáért csábítják külföldre dolgozni.
Megköszöni dr. Vörös Ibolya főigazgatónak a tájékoztatót, úgy gondolja, a pápai kórház jó
irányban halad, és testület nevében is felajánlja további együttműködésüket és segítségüket.
Nyilván itt nem infrastrukturális fejlesztésekre gondol, azonban minden olyan esetben partnerséget tudnak ajánlani, amely az erejükből telik, és ami a pápai és a Pápa környéki betegek
ellátásának színvonalát, biztonságát javítja.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Vörös Ibolya főigazgató
Bejelenti személyes érintettségét, nem kíván részt venni a szavazásban.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület döntését az alábbi határozati javaslatról:
„Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 25. sorszámú előterjesztéssel kapcsolatos döntéshozatalából dr.
Vörös Ibolya képviselőt kizárja tekintettel arra, hogy az ügy személyesen érinti.”
A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
49/2014. (III.6.) határozat
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a
25. sorszámú előterjesztés döntéshozatalából dr. Vörös Ibolya
képviselőt kizárja tekintettel arra, hogy az ügy személyesen érinti.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő tájékoztatóját a működéséről, gazdálkodásáról, különös tekintettel a fenntartóváltás hatásaira.
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Dr. Áldozó Tamás polgármester
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a testület következő ülésére várhatóan 2014. március 14.
előtt sor kerül.
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Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

