PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE
Szám: 1/1-48/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 27-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, Süle
Zsolt, Zsegraics Gyula képviselők, 13 fő
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Horváthné Farkas Andrea aljegyző,
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető,
Molnár István városfejlesztési osztályvezető,
Bakalár Attila szociálpolitikai csoportvezető
Városi TV munkatársai,
Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa,
a Napló c. újság munkatársa,
Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,
Nagy Balázs köztisztviselő.
Szirbek Rita képviselő a távolmaradását bejelentette.
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 ülése határozatképes, 13 fő képviselő jelen van.
Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
54/2014. (III.27.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. március 27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014.
(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető
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2.

Beszámoló a Családok Átmeneti Otthona 2013. évi működéséről
Előadó: Miletics Marcell intézményvezető

3.

Vegyes ügyek

Dr. Áldozó Tamás polgármester
A napirendek tárgyalása előtt elmondja, hogy Pápa Város Év Sportolója 2013 Díjat kapott az
Év sportolónőjeként Vörös Seron, aki judo sportágban a Judo országos bajnokságon II. osztályban 2. helyezést ért el, az Év sportolójaként Nagy Gergely, aki atlétika és kalapácsvetés
sportágban a felnőtt téli országos, és az országos felnőtt bajnokságon 4. helyezést, az országos
utánpótlás bajnokságon pedig 2. helyezést ért el. Hozzáteszi, mindkét sportoló olyan sportágban állt helyt és képviseli a várost, amely szerepel az olimpia műsorán, annak betagozódása a
Magyar Sportági Szövetségekben természetesen rendezett, és amelynek országos,- illetve világversenyén is nagy számban vesznek részt indulók.
Díjat kapott továbbá az Év Csapataként a Pápai Kosárlabda Club (Motax Concordia Pápa
KC), amely 2012-2013-as bajnokságban az NB II. nyugati csoport bajnoka lett, az idei évben
pedig feljutottak az NB I/B bajnoki osztályba, ahol a rájátszás előtt a 3. helyen fordul majd a
csapat. Elmondja továbbá, hogy az Év edzője Kis Károly lett, aki a PSE atlétika szakosztályának az edzőjeként készítette fel többek között Nagy Gergelyt is a versenyekre.
Hozzáteszi, a Pápai Kosárlabda Club számára már átadásra került a díj a bajnoki mérkőzést
megelőzően.
Ezt követően dr. Áldozó Tamás polgármester a napirendek tárgyalása előtt átadja a Pápa
Város Év Sportolói 2013 Díjakat Vörös Seron, Nagy Gergely és Kis Károly részére. Az érintetteknek gratulál az eredményekhez és további sport sikereket kíván.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megköszöni a Pápa Város Év Sportolói Díj elbírálásában részt vevő bizottság tagjainak a
munkát.
Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a hatáskörébe tartozó előterjesztéseket megtárgyalta, és azokat egyhangúlag megtárgyalásra, illetve elfogadásra javasolja.
1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati
rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető
A napirend tárgyalásán jelen van Bánhidi László, a Városgondnokság vezetője, valamint
Tardos Gáza, a Házkezelőség vezetője.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A rendelet-tervezetet az Egészségügyi és Szociális, valamint Pénzügyi Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
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Dr. Péntek Árpád képviselő
Megkérdezi, volt-e felmérés azzal kapcsolatban, hogy mennyi önkormányzati bérlakás érintett, illetve hol tartanak ezek a munkálatok, amennyiben még nem készült ilyen.
Bánhidi László intézményvezető
A kérdésre válaszolva elmondja, a felmérés jelenleg folyamatban van, az előzetes számítások
szerint körülbelül 15-20 lakásról van szó, és reméli, hogy hamarosan a végére érnek a felmérési munkáknak.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a rendelet módosítását az indokolja, hogy szeretnék, ha a rendelkezésre álló, azonban leromlott állagú lakásállománynak a felújításában, valamint a használatba-illetve bérbeadásában nemcsak a város erőforrásait használnák fel, hanem abban a potenciális bérlők is
részt vennének. Hozzáteszi, a lakásállománynak van olyan része, amely a jelenlegi állapotában nem adható ki, azonban az önkormányzatnak nincsen elegendő eszköze a felújításra. Úgy
gondolják, a rendelet módosításával egy olyan bérlőcsoportot tudnak megszólítani, akik hajlandó áldozatokat vállalni azért, hogy önkormányzati lakásban, rendezett körülmények között
lakhasson.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:
7/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 28/2013. (XI.14.) 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
2.

Beszámoló a Családok Átmeneti Otthona 2013. évi működéséről
Előadó: Miletics Marcell intézményvezető

A napirend tárgyalásán jelen van Boncz Zoltán, a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet lelkipásztora.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy a beszámolót az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, a Családok Átmeneti Otthonának működtetését a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezetnek adták át, azóta minden évben megtárgyalja a testület a működésről szóló
beszámolót. Hozzáteszi, ebben az esetben is egy erősen leromlott állagú épületet adott át to-
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vábbi működtetésre az önkormányzat, amelyet az egyház felújított, és ahol közösségi célú
feladatot látnak el. Megjegyzi, ezt azóta is közmegelégedéssel teszik.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Családok Átmeneti Otthona 2013. évi
működéséről szóló beszámolót.
Törvényességi felhívás
I. A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy a hulladékkezeléssel kapcsolatos jogszabályi környezet jelentősen megváltozott az elmúlt években, amelynek átvezetése majd megtörténik a rendelet-tervezet következő
módosítása során. Úgy gondolták, hogy az alapos munkához több időre van szükség, ezért
kérték a határidő legfeljebb 2014. június 30-ig történő meghosszabbítását. Megjegyzi, a testület vélhetően az április végi ülésén fog dönteni ezzel kapcsolatban.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés I. részében foglaltakról.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
55/2014. (III.27.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Veszprém
Megyei Kormányhivatal VEB/004/764/2014. sz. törvényességi
felhívását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. tv. 134. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
megvizsgálta az abban foglaltakkal egyetért.
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása
helyett új rendeletet kíván alkotni, melynek előkészítése folyamatban van. A vonatkozó jogszabályi előírások betartása érdekében a Képviselőtestület kéri, a törvényességi felhívásban
meghatározott határidőnek legfeljebb 2014. június 30-ig történő
meghosszabbítását.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve 2014. június 30.
Dr. Áldozó Tamás polgármester

5

II. A köztemetők használatának és a temetkezés rendjéről szóló 2/2014.
(II.5.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, ebben az esetben is megváltozott a jogszabályi környezet, amellyel kapcsolatban
februárban új rendeletet alkotott a Képviselőtestület. A rendelettel kapcsolatban panasz, illetve észrevétel érkezett egy temetkezési vállalattól, azonban megállapították, hogy a helyi szabályozás jogszerű, nem korlátoz jogszabály ellenesen versenyt. Megjegyzi, ezzel a rendelettel
kapcsolatban az elmúlt 20 évben mindig több kérdés is felmerült, amelyek közül néhányat az
újonnan megalkotott rendeletben megnyugtatóan sikerült rendezni.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés II. részében foglaltakról.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
56/2014. (III.27.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szurgyi Barnabás, a Kegyelet 2000 Kft. igazgatója által benyújtott beadványt a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013.
évi CLXV. tv 1. § (5) bekezdésében és 2. §-ában foglaltak alapján megtárgyalta.
A Képviselőtestület az előterjesztésben, valamint a vonatkozó
jogszabályokban foglaltakat figyelembe véve Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a köztemetők használatának és a temetkezés rendjéről szóló 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdését – mivel az jogszerű - nem
kívánja hatályon kívül helyezni, és nem tartja indokoltnak a piacon működő temetkezési szolgáltatókkal történő egyeztetés lefolytatását.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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57/2014. (III.27.) határozat
1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
35.,36., 40., 42/2014. (III.6.) határozatok végrehajtására
adott jelentést elfogadja.
2.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
41/2014. (III.6.) határozatra adott jelentést elfogadja, ezzel
egyidejűleg a Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
a Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület a Magyar Labdarúgó
Szövetség Sporttelep-felújítási programja keretében meghirdetett pályázatán elnyert támogatásához, a projekt megvalósítása érdekében önrészként – Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése Egyéb feladatok 14.3. Általános tartalék terhére – a beruházás teljes bekerülési költsége
támogatási összeggel csökkentett részét - az egyesülettel kötött támogatási szerződés alapján - 3.021.202,- Ft összegben
biztosítja.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető

3.

Vegyes ügyek
a) 2014. évre tervezett fejlesztésekkel kapcsolatos döntés

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, amennyiben további források szabadulnak fel, illetve a bevételek alakulásához képest újabb lehetőségek nyílnak meg, indítványozni fogják, hogy forrásokat biztosítsanak új fejlesztésekhez, illetve a jelen döntésekben esetleg csak tervszinten megnyitott fejlesztések kivitelezéséhez, megvalósításához.
A fejlesztésekkel kapcsolatban egyetértettek a képviselők azzal, hogy azok sorát sok tétellel
lehetne növelni. A javaslat megtétele során azt a logikát követték, hogy nem jelöltek meg önkormányzati forrás terhére olyan átfogó fejlesztési programot, amelyre vélhetően a 2014-ben
megnyíló operatív programok forrásai lehetőséget biztosíthatnak. Példaként említi a belvárosi
utcák rekonstrukcióját, ahol megalapozottan feltételezik, hogy a városrehabilitáció további
ütemei során majd meglesznek a szükséges források.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
58/2014. (III.27.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztésben meghatározott fejlesztési feladatok megvalósítását jóváhagyja.
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Utasítja a Polgármestert, hogy Pápa Város Önkormányzata
Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete 8.
sz. mellékletének - az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő –
módosítását terjessze a Képviselőtestület elé.
Határidő:
Felelős:

azonnal, rendelet módosítására: pótelőirányzati
igények elbírálásával egyidejűleg.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

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 49. sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind az önkormányzat, mind pedig
az előterjesztésekkel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.”
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
59/2014. (III.27.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 49. 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. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a testület soron következő ülésére várhatóan 2014.
április 24-én kerül sor.
Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 08.30 órakor bezárja.
K. m. f.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

