
 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-66/2014. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. május 9-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, , 

Bocskay László, Venczel Csaba, Pingiczer Sándor, Grőber Attila, Süle Zsolt, 

Zsegraics Gyula képviselők, 12 fő  

  

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

  Horváthné Farkas Andrea aljegyző, 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Rádi Róbert kabinetvezető, 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

Hortobágyi Sándor építésügyi csoportvezető, 

György Zoltán köztisztviselő,  

Dr. Puskády Norbert köztisztviselő,  

Timáné Nagy Zita köztisztviselő, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

 a Napló c. újság munkatársa, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,  

 Nagy Balázs köztisztviselő. 

 

 

Máté István képviselő a távolmaradását bejelentette. 

Szirbek Rita képviselő a testület ülésére később érkezett. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében a megjelenteket és az ülést az interneten ke-

resztül követőket, a testület ülését 8.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtes-

tület ülése határozatképes, 12 fő képviselő jelen van.  

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról azzal a kiegészítéssel, 

hogy a 68., 69. sorszámú előterjesztéseket a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület, 

valamint az 57. sorszámú előterjesztés I. Pápai Hús 1913 Kft-re vonatkozó részét nem java-

solja megtárgyalásra.  

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 
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62/2014. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. május 

9-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

II. A 2013. évi ellenőrzések tapasztalatai 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és termé-

szetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal 

felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és 

az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 31/2013. 

(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az építészeti örökség 

helyi védelméről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

4. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvé-

delmi feladatai ellátásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

5. Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiz-

tonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsola-

tos feladatokról 

Előadó: Szappan Csaba r. alezredes, kapitányságvezető 

 

6. Tájékoztató a Pápa Városi Polgárőrség tevékenységéről 

Előadó: Bitai Sándor elnök 

 

7. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámoló-

jának jóváhagyása 

I. Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit 

Kft. 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Boros Katalin ügyvezető 

 

II. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Németh Tamás ügyvezető 
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8. Tájékoztató önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági 

társaságok 2013. évi gazdálkodásáról 

II. Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló 

Kft.  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Kanozsai József ügyvezető 

 

9. Vegyes ügyek 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Humánerőforrás Bizottság sportegyesületek számára kiírt 

2015. évi pályázatok köréből kizárta a Pannónia Power Sportegyesületet. A 2014. évre vonat-

kozó támogatási szerződésben szerepel a következő pont: Támogatott tudomásul veszi, hogy 

amennyiben a támogatóról valótlant állít, vagy valós tényt hamis színben tüntet fel, továbbá 

olyan kijelentéseket tesz, amely alkalmasak a támogató megítélésének hátrányos befolyásolá-

sára, úgy a támogató a támogatás folyósítását felfüggesztheti, valamint a támogatott tudomá-

sul veszi azt is, hogy ezen magatartásával a támogatott a következő évre kizárhatja magát  

pályázati körből. Megjegyzi, az említett egyesület a fentiekben leírt magatartást tanúsította, 

hiszen az Egyesület elnöke a „HÚSOS” edzőteremmel kapcsolatban olyan kijelentéseket tett, 

ami nem felel meg a valóságnak, és súlyosan sértették az önkormányzat jó hírnévhez fűződő 

jogait. Hozzáfűzi, amennyiben valaki kíváncsi az egyesület elnökének nyilatkozatára, azt ter-

mészetesen a bizottsági anyagok között, illetve személyesen nála is megtekintheti. Úgy gon-

dolja, ideje számon kérni az önkormányzat által támogatott szervezetektől egy olyan korrekt 

viszonyt, amelyben a támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzat nem partner egyet-

len szórakozóhelyen terjedő szóbeszédben sem. 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

jesztéseket megtárgyalta, és azokat egyhangúlag megtárgyalásra, illetve elfogadásra javasolja.  

 

 

1. I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtá-

sáról 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a jelenléti ív sze-

rint, valamint Borsodiné Kisfaludy Katalin könyvvizsgáló, Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna 

költségvetési csoportvezető, Szekeresné Markolt Zita adócsoport-vezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Humánerőforrás Bizottság a rendelet-tervezetet 2 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra. A Kéttornyúlaki 

és a Tapolcafői Városrész Önkormányzatának testülete a rendelet-tervezetet egyhangúlag el-

fogadásra javasolja. 
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Elmondja, a 2013. évi költségvetés végrehajtása során a korábbi években nem tapasztalt ne-

hézségekkel találkoztak, illetve olyan veszélyeket kellett számba venniük, amik az eddigi 

költségvetéseket nem fenyegették. Hozzáteszi, ez a Pápai Hús 1913 Kft. helyzetére vezethető 

vissza, illetve annak következményeire. Mindezek ellenére a 2013. év végi fejlemények abba 

a helyzetbe hozták az önkormányzat költségvetését, hogy az pénzmaradvánnyal együtt telje-

sült. Részben a kormányzati pályázatokon elnyert támogatások, részben a sikeres önrész-

pályázatok, részben pedig – hosszútávon ez is jelentős – a várakozásokhoz képest felültelje-

sült iparűzési adóbevétel stabilizálták az önkormányzati költségvetés helyzetét, és fentieknek 

köszönhetően a decemberi adatok a vártnál sokkal jobban alakultak. 

Elmondja, amikor a tavalyi évi költségvetés az elmaradni látszó befizetések miatt a legnehe-

zebb pillanatait élte, hangsúlyosan megkérték az önkormányzati fenntartású intézmények ve-

zetőit a takarékos gazdálkodásra és arra, hogy ütemezzék át a halasztható kiadásokat. Ezúton 

is szeretné megköszönni, hogy az év utolsó hónapjaiban az intézmények példamutató módon 

gazdálkodtak, amelynek köszönhetően jelentős tartalékokat szabadítottak fel és bocsátottak a 

költségvetés rendelkezésére. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Szirbek Rita képviselő a testület ülésére megérkezett, jelen van 13 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

ző határozatot hozta: 

63/2014. (V.9.) határozat 

1.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített beszámoló-

ját jóváhagyja, a könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi. 

 

2.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

polgármestert, hogy a jóváhagyott 2013. évi pénzmarad-

vány felhasználásával kapcsolatban a 2014. évi költségveté-

si rendelet módosítását a pót-előirányzati kérelmekkel 

együtt terjessze a Képviselőtestület elé jóváhagyásra. 

 

Határidő: 2014. július 05. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

ja az alábbi rendeletet: 

 

8/2014. (V. 9.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 

fenti számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglal-

taknak 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 

 

 

II. A 2013. évi ellenőrzések tapasztalatai 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az érintett önkormányzati intézmények vezetői. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Hozzászólásában elmondja, az alap-és középfokú intézmények élelmezését a Nátus Konyha 

biztosítja, amely maximum 3500 adag étel elkészítését tudja vállalni. Az előterjesztés szerint 

a konyhai kapacitás kihasználtsága 2012-ben 62 %-os volt, azaz 1641 gyermek, és 523 felnőtt 

igényelt ebédet. Pápán a négy általános iskolában 1908 fő gyermek, a Pápai Gazdasági Szak-

képző Iskolában közel 1600 diák tanul. Ez összesen 3500 diákot jelent, amelyhez hozzáadó-

dik még a nem önkormányzati fenntartású iskolákban tanuló gyermekek létszáma. A számok 

alapján megállapítható, hogy a gyermekeknek még a fele sem igényel ebédet a Nátus Konyhá-

tól, az arányok talán az általános iskolás korú gyermekeknél magasabbak.  

Az általános iskolás gyermekek esetében fontos – főleg a délutáni elfoglaltságok miatt – hogy 

minél többen ebédeljenek, hiszen ez hozzátartozik az egészséges fejlődésükhöz, és hogy ne 

legyenek éhesek a délutáni foglakozásokon.  

A gyermekéhezés napjainkban sok helyen jelent problémát, hozzáteszi, nincsen tisztában az-

zal, hogy ez Pápán kardinális kérdés-e, illetve hogyan mérik fel az éhező gyermekek számát.  

A magyarországi felmérések alapján az országban sok gyermek éhezik, és nem jut napi egy 

alkalommal sem meleg ételhez. 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  a pénzbeli és természetben nyújtott szoci-

ális, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátások-

ról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 31/2013. (XII.31.) önkormányzati ren-

delete lehetőséget biztosít a rászoruló gyermekeknek a kedvezményes étkeztetésre, az egy 

főre jutó jövedelemnek az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének bizonyos száza-

lékában határozzák meg azt, hogy kik kaphatnak 50 %, illetve 100 % -os támogatást az étkez-

tetéshez.  

Az öregségi nyugdíj összege hosszú évek óta változatlan, ez jelenleg is 28.500,- Ft, így 

amennyiben nem igazítják ehhez a százalékokat, akkor relatíve mindig magasabb lesz az a 

küszöb, ahol ezt a támogatást igénybe lehet venni. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyer-

mekvédelmi feladatainak az ellátásáról szóló beszámoló szerint 2013-ban az összesen 67 fő 

vehette igénybe a kedvezményt az alapján, hogy a családban az egy főre eső jövedelem nem 

haladta meg a 40.000,- Ft-ot, 2 fő pedig azért volt jogosult a kedvezményre, mivel a családban 

az egy főre eső jövedelem nem érte el a 37.500,- Ft-ot. 

 

Számára ez megdöbbentő adat, hiszen ebből az következik, hogy az összes, étkezést igénybe 

vevő diák alig 4 %-a részesülhetett kedvezményben. Úgy gondolja, a pápai munkabéreket, a 

munkanélküliek és a közmunkások számát figyelembe véve Pápa nincsen jobb helyzetben az 

országos átlagnál, ezért azt indítványozza, - amennyiben nincsenek erre vonatkozó helyi fel-

mérések - hogy vizsgálják meg, hány főt érint a gyermekétkeztetés a városban. Javasolja, 

hogy ennek ismeretében próbálják meg kialakítani azt a határértéket, ami alapján jogosult lesz 
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valaki a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos támogatásra. Véleménye szerint ezt az értéket fel-

emelhetnék akár úgy is, hogy az egy főre eső jövedelem ne haladja meg az 50.000,- Ft-ot. 

Szerinte a város költségvetésének – a jelenlegi számok mellett - ez nem jelentene komoly 

megterhelést, és mivel nem szeretne demagógnak látszani, nem sorolja fel, hogy mi mindenre 

tudnak sok millió Ft-ot elkölteni, amennyiben akarnak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Üdvözli a 2014. évi választási kampányt a Városháza tárgyalótermében, egy hónappal a vá-

lasztások után. Megjegyzi, ezt a hozzászólást akár az őszi választások kampánynyitójaként is 

értékelhetné. Pontosításként elmondja, valóban sokat beszéltek az utóbbi időben a gyermek-

éhezésről a Magyar Szocialista Párt képviselői, amellyel kapcsolatban az fogalmazódott meg 

benne, hogy amennyiben ez valóban létező és ilyen nagy probléma lenne Pápán, ahol 

Pingiczer Sándor 12 éve képviselő - ha jól emlékszik - akkor nem érti, hogy az elmúlt 12 év-

ben ez miért nem került szóba, miért csak a 2014. évi választási kampány idején azonosították 

fentieket problémaként.  Előfordulhat, hogy ez egy olyan probléma, amelyet Pápán most kez-

denek előállítani.  

Pingiczer Sándor képviselőnek elmondja, Pápán a munkanélküliséggel kapcsolatos adatok az 

országos átlagnál jobbak, itt helyben a munkanélküliség körülbelül a fele az országos átlag-

nak, bár nyugodtan lehet sulykolni és elmondani a választási kampányban, és tárgyalóterem-

ben is ennek ellenkezőjét. Véleménye szerint az általa említett adat a jobb kategóriába tarto-

zik. 

A gyermekétkeztetésről valóban érdemes beszélni, ez a korábbi években is szóba került, hi-

szen vannak olyan programok, amikben részt vesznek, és vannak, amikben azért nem, mert 

korábban azt tapasztalták, hogy sokkal nagyobb az érdektelenség, mint amit a statisztikai ada-

tokból levezethettek volna. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Megjegyzi, hogy már 16 éve képviselő, ennek azonban nincsen jelentősége. Vissza kell utasí-

tania az elhangzottakat, a hozzászólásának nem volt politikai színezete. Hozzáteszi, képviselői 

pályafutása alatt – ezt a jegyzőkönyvekben is meg lehet keresni – nem szokta kiejteni a Ma-

gyar Szocialista Párt, a Fidesz, vagy egyéb párt nevét, mindig a probléma oldaláról szokta 

megközelíteni a dolgokat. Ha a hozzászólásának van is politikai vetülete, attól még az általa 

említett probléma lehet időszerű. Azon lehetne vitatkozni, hogy eddig ez miért nem került 

előtérbe, megjegyzi, más sem hozta szóba ezidáig. Véleménye szerint amennyiben ez a prob-

léma most aktuális, nem a hátsó szándékot kellene keresni, hanem a megoldást.  

Hozzáteszi, nem érti dr. Áldozó Tamás polgármester reagálását, azt gondolta, arról fogják 

majd tájékoztatni, hogy megvizsgálják, hogy van-e Pápán az általa említett támogatási rend-

szerrel valamilyen probléma, és amennyiben igen, arra megpróbálnak megoldást találni. Visz-

szautasítja a feltételezést, miszerint politikai szándékból tette fel a kérdést, ez nem így történt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nyugodtan visszautasíthatja Pingiczer Sándor képviselő a feltételezést, a tárgyalóteremben 

ülő állampolgárok meg tudják ítélni, hogy milyen összefüggésben, milyen kontextusban, mi 

hangzott el, és azt hogyan kell értékelni. Az ő véleménye a teremben ülő emberek közül egy, 

ő ezt így értékelte, nincs oka arra, hogy ezen változtasson. Elnézést kér azért, hogy nem volt 

tisztában azzal, hogy Pingiczer Sándor 16 éve képviselő. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Hozzáteszi, a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza, hogy a levezető elnök - jelen 

esetben a polgármester - nem minősítheti mindig a hozzászólást, mert ez nem sportszerű. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ezek szerint a polgármesternek nem lehet véleménye, ez is bent van a szervezeti és működési 

szabályzatban. Megjegyzi, azt is tartalmazza a szabályzat, hogy egy képviselő kétszer szólhat 

hozzá, nem pedig négyszer. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Véleménye szerint az, hogy dr. Áldozó Tamás polgármester őt azzal illette, hogy a hozzászó-

lása demagóg volt, illetve nem tartozott ide, nem egy normális levezetési stílus. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Akkor ezek szerint ő nem normális. Hozzáteszi, egyelőre még ő ül a levezető elnök helyén, ez 

lehet, hogy egyszer másként lesz. Megjegyzi, nem akar más példákat mondani, mert azok 

lehet, hogy messzire vezetnének. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

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

rozatot hozta: 

 

64/2014. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2013. évi 

ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, va-

lamint a gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható 

ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 31/2013. 

(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra java-

solja.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

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

alábbi rendeletet: 

9/2013. (V. 9.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal 

felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az 

ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 31/2013. (XII.31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú ön-
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kormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfe-

lelően megalkotja. 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének  …/2014. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezete az építészeti örökség helyi védelméről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Winkler Gábor városi főépítész. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Elmondja, új rendeletről van szó, ezt a területet helyi jogszabály eddig nem szabályozta, 

azonban úgy gondolják, a város épített öröksége olyan értékkel és jelentőséggel bír, hogy az 

önkormányzatnak megáll az a felelőssége, hogy ezzel kapcsolatosan helyi szabályozást alakít-

son ki. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Elmondja, bízik abban, hogy a rendelet hosszútávon szabályozza majd több városrész, illetve 

építmény további sorsát, illetve a város történelmi hagyatékának megóvását, ami tulajdonkép-

pen közérdek is egyben. A rendelet-tervezetet összevetette az Országos Főépítészi Kollégium 

által elkészített mintatervezettel, annak bizonyos elemeit tartalmazza az előterjesztés is.  

A rendelet-tervezet 1. számú mellékletében Erzsébetvárost védett területként jelölték meg, 

ennek rendkívül örül. Fontosnak tartja, hogy megőrizzék a városrészben lévő utcaszerkezete-

ket, homlokzati elemeket, az épületek történelmi állagát. Hozzáteszi, a helyi védelem alá tar-

tozó értékek jegyzéke természetesen bővíthető. 

A rendelet-tervezet 11. §-ban foglaltak szerint a nyílászárókat az eredeti beépítési síkban kell 

elhelyezni, műanyag nyílászáró pedig védett épületeken nem helyezhető el. Elmondja, az Or-

szágos Főépítészi Kollégium minta rendeletében nem talált utalást a műanyag nyílászárókkal 

kapcsolatos tilalomra. Ez természetesen nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az önkormány-

zati rendeletben erre vonatkozóan szabályokat alkossanak. Véleménye szerint bár anyagában 

nyilvánvalóan nem illeszkedik a régen használt anyagokhoz, technológiához a műanyag ab-

lak, azonban ma már olyan technológiák is léteznek, amelynek köszönhetően adott esetben 

stílusában, forma-és színvilágában szinte teljesen követni tudják műanyaggal is a fa, illetve 

fém anyag mintázatát. Érdeklődik, hogy feltételül szükséges-e megakadályozni a műanyag 

ablak elhelyezését. 

A városban több műemlék jellegű védett épület van, kérdése, hogy ezeken helyeztek-e el mű-

anyag nyílászárókat, illetve ha igen, utólag hoztak-e döntést ezekkel kapcsolatban. További 

kérdése, miként szankcionálhatók majd a rendeletben meghatározottak, például ha valaki nem 

az előírt anyagtechnikát alkalmazza. 

A rendelet-tervezet 1. § (3) bekezdésében foglaltak szerint fém kapu védett területen csak fa 

burkolattal létesíthető. A védett terület tulajdonképpen a történelmileg kialakult településszer-

kezetet és a védett településképet foglalja magában. Az Esterházy-úton található kerítés-

szerkezet egy része tégla, részben pedig fém, azaz kovácsoltvas. A védett városrészben több 

fém kapu is található, ezért érdeklődik, hogy szakmailag nem okoz-e ellentmondást a rende-



 

 

9 

let-tervezet fenti bekezdése. Véleménye szerint ez a bekezdés pontosításra szorul, hiszen fon-

tos, hogy mindenki számára érthető legyen, hogy amennyiben az Esterházy úton, vagy a Vö-

rösmarty utcában fémkaput újítanának fel, hogyan kell értelmezni a rendelet-tervezetben fog-

laltakat. 

 

Elmondja, az ingatlantulajdonosoknak a szükségessé váló munkálatok során be kell tartani a 

rendeletben előírtakat, ami tulajdonképpen közérdek. A környéken élnek jómódúbb polgárok, 

akiknek a többletköltségek kifizetése valószínűleg nem okoz gondot, sőt olyan lokálpatriótá-

kat is ismer, akik már a rendelet megjelenése előtt tájképbe illő technológiákat, renoválási 

eszközöket alkalmaztak a felújításaik során. Fontosnak tartja elmondani, hogy Erzsébetváros-

ban olyan polgárok is élnek, akik 1945-ben költöztek oda, nyugdíjasok, és nincsen lehetősé-

gük a többletköltségek kifizetésére, annak ellenére, hogy azok kifizetése a rendelet szerint 

indokolt lenne. 

Érdeklődik, hogy a rendelet-tervezet 14. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormány-

zat miként tud ezen munkák finanszírozásához támogatást biztosítani. 

 

Dr. Winkler Gábor főépítész 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, a történeti szellemű városrendezés Magyarországon az 

1970-es években Pápán született meg, és ennek mintájára terjedt el a magyar városrendezés-

ben. Ennek a történeti szellemű városrendezésnek része, hogy kiemelkedő helyi értékű, és a 

hely szempontjából fontos épületeket önkormányzati rendelettel védelem alá vesznek. Úgy 

gondolja, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény 

éppen a pápai mintára nevezte meg az önkormányzat feladatának a helyi értékek védelmét, és 

az országos ajánlás minden bizonnyal pápai mintára született.  

 

Egyetért Venczel Csaba képviselőnek a műanyag nyílászárókkal való megjegyzésével, nem az 

építőanyag, hanem a stílus megtartása a fontos. Hozzáteszi, a műanyag nyílászáró-

szerkezetektől való idegenkedés az egész európai műemlékvédelemnek a problémája, nem 

csak Pápát érinti. Az olcsó műanyag nyílászáró szerkezetek stílusukban valóban nem illesz-

kednek a védett épületekhez, azonban úgy gondolja, hogy amennyiben műanyag nyílászáró 

szerkezetből a meglévő történeti szerkezetek arányaival, részletmegoldásával, méreteivel azo-

nos színvonalú minőségű szerkezet állítható elő, akkor ez legyen elhelyezhető az érintett épü-

leteken.  

Javasolja, hogy a rendelet-tervezet 11.§ (1) bekezdését módosítsák aszerint, hogy műanyag 

nyílászáró védett épületen az eredetivel megegyező megjelenésű szerkezettel helyezhető el. 

Megjegyzi, akkora költségtöbbletet jelent egy műanyag szerkezetet felruházni egy fa szerke-

zet tulajdonságaival, hogy az eddigi tapasztalat szerint a tulajdonosok pontosan emiatt inkább 

fa szerkezetet alkalmaztak.  

 

A fém kapukkal kapcsolatban elmondja, az kizárólag az egyedi épületek védelménél merült 

fel. Pápán sajnos egy rendkívül rossz szokás, hogy a meglévő szép történeti falszerkezeteket 

egészen egyszerűen fém lemezkapukra cserélik ki. Ezt kizárólag abban az esetben tudnák vá-

rosképi szempontból akceptálni, amennyiben azok fa borítást kapnának. Az Esterházy úton 

található kovácsoltvas kapuk önmagukban védelmet élveznek, ezekre nem vonatkozik a fa 

szerkezettel történő bevonás. 

 

A védett épületek felújításával kapcsolatban felmerült kérdésre válaszolva elmondja,  ebben 

az esetben közérdekből magánérdeket korlátoznak, ez 1981 óta legsúlyosabb része a műem-

lékvédelemnek, és ez azóta így van, amióta a műemlékvédelemmel kapcsolatos első törvény 

megszületett. Véleménye szerint amennyiben a társadalmi közérdekből korlátoznak és köve-

telnek többletmunkát, illetve többletköltséget, azt valóban ellentételezni kell. Pontosan emiatt 
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vezetnek be országosan egy pályázati rendszert, amit helyben is meg kell tenni. A pályázati 

kiírásban kell majd megfogalmazni, milyen szociális tényezőket és milyen mértékben vesznek 

majd figyelembe, véleménye szerint ezt nem a rendeletben kell részletesen szabályozni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi dr. Winkler Gábor főépítésztől, hogy a pontosítsa a fém kapukkal kapcsolatos 

javaslatát. 

 

Dr. Winkler Gábor főépítész 

Úgy lenne célszerű, ha a rendeletben az szerepelne, hogy fém szerkezetű lemez kapu csak fa 

burkolattal létesíthető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti a fent elhangzott javaslatokat. A rendelet-tervezet 11. § (1) bekezdése a következők 

szerint módosulna: „A nyílászárókat az eredeti beépítési síkban kell elhelyezni. Műanyag nyí-

lászáró védett épületen az eredetivel megegyező megjelenésű szerkezettel helyezhető el. 

A rendelet-tervezet 11. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosulna: Fém szerkezetű lemez 

kapu a védett területen csak fa burkolattal létesíthető. 

A fenti javaslatokkal egyetért, azokat befogadja, így azok eredeti előterjesztésnek tekinten-

dők. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Elmondja, a rendelet-tervezet lehetőséget ad arra, hogy bármely magánszemély, jogi személy, 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet javaslatot, indítványt tegyen a helyi védelem-

mel kapcsolatban. Megkérdezi dr. Winkler Gábor  főépítésztől, indokoltnak tartaná-e, hogy a 

történelmi belvárost, mint önálló egységet nyilvánítsák védettnek, ne csak  egyedi ingatlanon-

ként, hanem úgy, ahogyan most az Erzsébetváros egyes részeivel tették. 

 

Dr. Winkler Gábor főépítész 

Természetesen az egész város atmoszféráját szeretnék megőrizni. Az egyedi védelemre azért 

van szükség, mert a történeti szemléletű városrendezés lényege az, hogy nem eredeti formájá-

ban akarják Pápát megőrizni, hanem annak atmoszféráját megőrizve akarják fejleszteni. Eh-

hez kellenek a város minden területén olyan etalon épületek, melyek megadják a fejlesztés, az 

új beépítések léptékét, és ezért szükséges a műemlék jelentőségű területen belül is a helyi épü-

leteket megvédeni, amelyek nemcsak formai kialakításukkal, hanem arányaikkal és karakte-

rükkel is egyfajta mintát szolgáltatnak az új beépítésekhez. Az új beépítésekhez ezeket a he-

lyileg védett épületeket kell majd figyelembe venni. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, a rendeletben foglalt alapvető elképzelésekkel egyetért, azt támogathatónak tartja. 

Azonban a felmerült kérdések is arra utalnak, hogy a rendelet-tervezetben kisebb módosítá-

sokra van szükség. Venczel Csaba képviselő által említett probléma is erre utal, azaz vélemé-

nye szerint a védett értékek fenntartásának kapcsán a támogatás mértékét szociális alapon 

kellene súlyozni. Ennek szabályozása valóban nem a rendelet feladata, erre a későbbiek során 

kellene majd visszatérni. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Véleménye szerint a város több területén is lehet és kell is találni a főépítész által említett 

etalon épületeket. Fontosnak tartaná a Kossuth és a Rákóczi utca közti szakasz részben vagy 

egészben történő védelem alá helyezését, mert az ottani telekosztások arra a középkori pápai 

telekhálózatra utalnak vissza, ami a Martonfalvay-féle várfalak építéséhez kapcsolódó időt 
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megelőző időből származnak. A Korvin utcában is volt olyan felújítás, építkezés, amely nem 

teljesen követte azt a kis aránylag keskeny telekosztásos építkezést, amely arra a területre 

jellemző. Hozzáteszi, ezt is figyelembe kellene venni, mert Pápa hangulatának jellegzetes 

része volt az általa említett, a városnak tulajdonképpen később zsidónegyedként is jellemez-

hető része.  

 

A másik ilyen jellegzetes része volt a városnak az Alsóvárosban található paraszti porták, 

amelyek aránylag keskeny bejárattal rendelkeztek, viszont hosszan lenyúltak a város bárme-

lyik irányba. Ez a gazdálkodás lehetőségét volt hivatott biztosítani, a terménytárolást, állattar-

tást. Természetesen nem ezt vágyja vissza, hanem hogy maradjanak meg ilyen épületek is. 

Példaként említi a Gólyafészek vendéglő épületét, amelynek első része teljesen megőrizte az 

általa említett képet. Javasolja, hogy legalább egy-két ilyen típusú épületet az Alsóvárosban is 

nyilvánítsanak védetté. A Felsővárosban is voltak olyan házak, amelyek azt a városrészt jel-

lemezték, például a zsuppos házak, ezek azonban mára már eltűntek. Ettől függetlenül célsze-

rű lenne abban a városrészben is keresni olyan épületeket, amelyek még őrzik azon városrész 

jellegét. Megjegyzi, a Vak Bottyán utcában néhány ház kis átalakításokkal még követi a ko-

rábbi időket.  

Az Esterházy úton, illetve az Erzsébetvárosban tulajdonképpen a villa jellegű beépítési város-

rész kapott védelmet. Megjegyzi, több ilyen kisebb, nem ennyire egységes része is van a vá-

rosnak. Megemlíti a Kisliget környékét, ahol ugyan jelentős átalakítások voltak, és bár minő-

ségében elérte az átalakítás az elvárt minőségi szintet, azonban a végeredmény egy teljesen 

modern építésű villa lett.  

A volt tüdőgondozó épületének átalakításakor is figyelni kellene a korábbi jelleg megőrzésé-

re, mint ahogyan a Szabadság utca buszmegállóval szemben lévő szakaszán, illetve a Vasvári 

Pál utcában is vannak olyan részek, amelyek szinte teljesen hasonlatosak az Erzsébetvárosban 

védetté nyilvánított épületekkel. 

Mindemellett megemlíti, hogy a város külső területrészein olyan magas és jó színvonalú kör-

nyezet alakult ki, amelyek ugyan nem védettek, de a városba érkezőknek pozitív képet mutat-

nak a városfejlődéssel kapcsolatban. 

Szeretné, ha a helyi védelem alá tartozó értékek jegyzéke lehetőség szerint tovább bővülne. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a pápai épített környezet alakulását nem ez a rendelet 

fogja meghatározni, hanem a műemlékvédelem, műemlékvédelmi hatóság előírásai. Az ön-

kormányzat nem fogalmazhat meg eljárási szabályokat, az a hatóság kompetenciája. A rende-

let az ezeken felüli eljárási és anyagi jogi szabályokat tartalmazza. 

Már régóta szükségét érezték egy ilyen típusú szabályozásnak, hiszen valahányszor eltűnt egy 

emblematikus régi épület a városban - ami valamilyen szinten mégiscsak hozzánőtt a helyiek-

hez - úgy érezték, jobb lett volna megtartani. Sajnos a város elveszítette a XIX. századi utca-

sorait, ezeket már csak fényképeken lehet látni. Mindemellett van néhány olyan épület, amit 

feltétlenül meg kellene őriznünk. Korábban elsősorban ipari épületek megőrzése került szóba,  

amelyeket ugyan semmilyen veszély nem fenyeget, azonban a dohánygyár épülete nélkül az 

Esterházy út nagyon nehezen lenne értelmezhető.  

A rendelet előterjesztését és az elfogadását az indokolja és tette időszerűvé, hogy pályázatot 

kívánnak benyújtani a Hantai malom felújítására, és ezt csak akkor tehetik meg, ha azt helyi 

védelem alá helyezik. Természetes, hogy merülnek fel aggályok, hiszen először fordul elő ez 

a fajta szabályozás a gyakorlatban. 

A pályázati rendszert a Polgármesteri Hivatal munkatársai fogják kidolgozni, és azt a Képvi-

selőtestület elé terjesztik. Ki kell alakítaniuk az eljárási szabályokat, és a költségvetést illetően 

indítványozni fogják, hány millió Ft-ot tegyenek be az említett alapba. A többletkötelezettség 

kompenzálásával kapcsolatban elmondja, amennyiben valaki szeretné felújítani a saját ingat-



 

 

12 

lanát, akkor neki nyilván rendelkezésre áll az erre szánt összeg, ezért természetesen csak az 

ezen felüli többletköltséget kompenzálhatja az önkormányzat. Amikor megalkotják az ezzel 

kapcsolatos szabályozást, a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi ingatlan tulajdonosát tájé-

koztatni kell majd a számára nyújtható segítségről. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Egyetért dr. Winkler Gábor főépítész javaslatával, megköszöni a rendelet elkészítését az elő-

terjesztőnek. Úgy gondolja, a város lakói is egyetértenek majd a rendeletben foglaltakkal, 

hiszen ezáltal is szépülhet a város környezete. Az Esterházy úton már több mint tíz család 

csatlakozott a Fogadj örökbe egy közterületet programhoz, és teszik szebbé a környezetüket. 

Bízik abban, hogy be fogják tartani a rendeletben foglaltakat, kéri a szakhatóságokat és a fő-

építészt ennek figyelemmel kísérésére. Megjegyzi, az Esterházy út környékének védelméről 

már korábban is rendelkezett önkormányzati rendelet. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Úgy látja, Venczel Csaba képviselő különböző megalapozott dokumentumok ismeretében 

olyan jártasságról tesz tanúbizonyságot, amely nélkülözhetetlen lesz a pályázati eljárás során.  

Az Esterházy út és környéke építészeti és táji értékeinek helyi védelméről szóló 22/1993. 

(V.25.) önkormányzati rendeletet a jelenlegi rendelettel helyezik majd hatályon kívül. 

 

Grőber Attila képviselő 

Véleménye szerint az előttük lévő rendelet két elemből áll, az egyik elemről – annak költség-

vetési részéről - nem olvashatnak, arról azonban elég sokat beszéltek. Az elvi rész, amely az 

építészeti örökség védelméről szól, elválaszthatatlan a költségvetési résztől.  

Úgy gondolja, hogy amennyiben komolyan veszik, hogy az építészeti örökség védelméről van 

szó, akkor meg kell különböztetni ezen örökség felújítási szándékát, illetve az önkormányzat-

nak azt a szándékát, hogy támogatni szeretne más lakásfelújításokat. Megjegyzi, a kettő kö-

zött alapvető elvárásbeli különbség van, hiszen jelen esetben az elvárások sokkal szigorúbbak. 

Pontosan ebből kifolyólag nem ért egyet azzal, hogy megváltoztassák a rendeletnek azon 

pontját, amely a műanyag ablakok beépítésének tilalmával kapcsolatban rendelkezik, hiszen 

az szabályozza megfelelően az építészeti örökséget. 

Dr. Hermann István képviselő is elmondta, hogy az érintett területen régi paraszt polgári há-

zak voltak, és véleménye szerint ezek stílusába, építészetébe semmi fajta utánzat, másolat 

nem fér bele. Pontosan azért sem, mert a későbbiekben pontosan meg tudják határozni, meny-

nyivel tudják majd támogatni ezeket a pályázatokat.  

Javasolja, hogy építészeti örökség esetén hozzanak szigorú szabályokat, és azok kövessék a 

főépítész eredeti javaslatát, ne tegyenek engedményeket, mert akkor majd azon is lehet vitat-

kozni, hogy az adott műanyag ablak mennyiben hasonlít az eredeti fa stílushoz. Véleménye 

szerint teljesen helyénvaló szabályozásnak tartja, hogy a XIX. századi építészeti örökségbe a 

műanyag technika beépítése nem fér bele. Úgy gondolja, a kiírásra kerülő pályázatban ponto-

san azt fogják támogatni, hogy az eredeti állapothoz közel álló helyreállító műemlékvédelem 

történjen. Szerinte a szigorúbb szabályozás jobban megközelíti azt a szándékot, amiről az 

előterjesztés valójában - azaz az építészeti örökség védelméről - szól. Az egy másik szándék 

lehet, hogy egyébként az önkormányzat, ha tudja, támogatja a lakás-, illetve házfelújításokat. 

Módosító indítványában javasolja, hogy ne térjenek el a rendelet-tervezetben eredetileg meg-

fogalmazott szabályozástól. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Winkler Gábor főépítész által javasolt módosításokat befogadta, így azok már eredeti elő-

terjesztésnek tekintendők.  
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Dr. Hermann István képviselő 

Elfogadhatónak tartja Grőber Attila képviselő által elmondottakat, azonban ha körülnéznek 

néhány nívósabb pápai ablakkereskedésben, láthatják, hogy műanyagból is teljesen tudják 

hozni a faablak kinézetét. Hozzáteszi, a faablakok sem úgy néznek ma már ki, mint régen. 

Nem gondolja, hogy csak az eredeti anyag lenne megfelelő, mivel akkor még nem volt mű-

anyag. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Úgy gondolja, a rendelet-tervezettel kapcsolatban még tárgyalni fog a testület, hiszen annak 

hatályosulása során több kérdés fog még felmerülni. 

A rendelet elfogadásával a Képviselőtestület komoly felelősséget vállal, hiszen egy egész 

városrész számára ír elő kötelezettséget az ingatlannal kapcsolatos felújítás, átépítés, vagy 

esetleg új ingatlan építésének esetére. Fontos feladat, hogy az érintettekhez eljussanak a ren-

deletben megfogalmazott jogosultságok és kötelezettségek. Hozzáteszi, a helyi védelem alá 

tartozó értékek jegyzéke nem zárt, a listát a jövőben majd lehetőségeinknek megfelelően sze-

retnék bővíteni, ennek irányaira célzott Dr. Hermann István képviselő is. Az igaz, hogy ő csak 

ipari épületre célzott, de véleménye szerint valamennyien tudnának felsorolni olyan épülete-

ket, amelyeket felvehetnének a helyi védelem alá tartozó épületek jegyzékébe. A rendeletben 

foglaltak az önkormányzatnak felelősséget, a költségvetés számára pedig kiadást jelentenek, 

azonban tartoznak ennyivel azoknak, akik ezt a várost olyanná tették, amilyen lett. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását Grőber Attila módosító indítványával kapcsolatban, amely sze-

rint a rendelet-tervezet 11. § (1) és (3) bekezdését az eredetileg írásban kiküldött előterjesztés 

szerint fogadják el. 

 

A testület 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 5 tartózkodás 

mellett nem fogadta el Grőber Attila módosító indítványát. 

 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról az általa eredeti előterjesztői 

indítványként befogadott módosítás figyelembe vételével. 

 

A Képviselőtestület 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

10/2014. (V. 9.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az építészeti 

örökség helyi védelméről szóló fenti számú önkormányzati ren-

deletét 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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5. Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

Előadó: Szappan Csaba r. alezredes, kapitányságvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Töreki Sándor megyei rendőrfőkapitány, Varga Balázs, 

a Pápai Rendőrkapitányság vezető-helyettese, közlekedésrendészeti osztályának vezetője és 

Nagy Ákos, a Pápai Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A beszámolót a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület egyhangúlag elfogadás-

ra javasolja. A Tapolcafői Városrész Önkormányzatának testülete az előterjesztést egyhangú-

lag elfogadásra javasolja. 

 

Varga Balázs rendőr őrnagy  

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Szappan Csaba városi rendőrkapitány egészségügyi okból 

kifolyólag nem tud részt venni az ülésen. A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, az 

elmúlt év legnagyobb eredményének tudható be, hogy megőrizték a város, illetve a Rendőr-

kapitányság területén a korábbi évekhez hasonló, jó színvonalú közbiztonságot. A tevékeny-

ségük legfontosabb mérője a nyomozás eredményességi mutató, amely a tavalyi évben 2 %-

kal volt magasabb az előző évi átlagnál. Ez a mutató jelenleg 66,5 %, mindemellett a rendé-

szeti osztály elnyerte a megyében a rendőrkapitányságok között az előkelő „Év rendészeti 

tevékenységért” járó díjat. Az ismert bűncselekmények száma az illetékességi területen 800-al 

csökkent, így 58.930 lakosra 1311 bűncselekmény jutott, ez 921 ismertté vált bűncselekményt 

jelentett. A gyakoriság csökkenése kedvező hatással volt a lakosság biztonságérzetére, külö-

nösen azért gondolják így, mert nem voltak jelen nagyobb arányban az elmúlt évi adatoknál a 

súlyosabb megítélésű bűncselekmények. A százezer lakosra jutó bűncselekmények száma 

1400-al csökkent, ez megfelel a megyei átlagnak, így a Rendőrkapitányság illetékességi terü-

lete a kevésbé fertőzött területek közé sorolható. 

 

A bűnözés struktúrájában, az alkalmazott módszerekben nem történtek változások, ugyanak-

kor el kell mondani, hogy a város illetékességi területén - ahogyan több megyei illetékességi 

területen is - több probléma adódott a lakásbetörés-sorozatokkal. A kellőképpen kvalifikált, 

megfelelő előkészítő munkára sem rest bűnözők felderítése csak több kapitányság összehan-

golt, együttes munkájával, illetve a megyék közötti együttműködéssel volt megoldható. Ez 

volt a tavalyi év legnagyobb kihívása, amelyben sikereket értek el, azonban a lakásbetörés-

sorozat az idei évre is tartogat még feladatokat. 

A lakásbetöréseket zömmel utazó - tehát nem helyi - bűnözők követték el, a helyszíneken 

általában nem hagynak nyomokat, a betöréseket akkor végezték, amikor a lakásokban nem 

tartózkodtak, a tanúkutatások pedig általában mindig eredménytelenek voltak. Tapasztalati 

tény, hogy a nyomozást segítő információk a város átmenő forgalmát rögzítő kamerafelvéte-

lekkel a rendőrség birtokába kerülhetnének, ezért is támogatják az ennek megvalósítására 

irányuló pályázatot. 

Sikerült a város igényeihez igazítaniuk a közterületi tevékenységeiket, és ezúton is megkö-

szöni a lakosság jelzéseit, amelyeket elemezve és értékelve beépítettek a napi szolgálat ellátá-

sába, mindezzel is segítve a rendőrség hatékonyabb fellépését. Javult a közterületi szolgálat 

lakossági megítélése, sikeresek voltak az új szolgálati formák, itt a gyalogos, mozgóőri, ke-

rékpáros és posztos szolgálatra gondol, illetve a legújabb szolgálati formára, amely a 

helyijáratokon történik. A kitűzött céljaik teljesültek, a bűncselekmények száma csökkent, a 

közbiztonság javítására tett erőfeszítéseiket a lakosság kedvezően fogadta. A közterületeken 

és a nyilvános helyeken alapvetően sikerült a rend fenntartása. Megköszöni a Képviselőtestü-

letnek az idei és a tavalyi évben nyújtott támogatását. 
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Dr. Töreki Sándor megyei rendőrfőkapitány 

Elmondja, a beszámoló és annak szóbeli kiegészítése számszakilag kellőképpen bemutatta a 

Pápai Rendőrkapitányság által végzett munkát. 

Kiegészítésképpen elmondja, a tavaly év végén a Belügyminisztérium által készített felmérés 

eredményeképpen a lakossági megelégedettség 4-es körül alakult a Pápai Rendőrkapitányság 

területén, és ez jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság teljes megítélése országosan a 2. lett a lakossági megelégedettség tekintetében. 

Hozzáteszi, iskolákat, szülői munkaközösségeket, önkormányzatokat kerestek meg a felmérés 

során. Ez az adat is azt mutatja, hogy a Pápai Rendőrkapitányság is jó irányba halad. 

Kiemeli a pápai Polgárőrséggel való együttműködést, és a Közterület- Felügyelettel történő 

közös szolgálatot, amely mintaként szolgálhat a megye többi települése számára. Ezúton is 

megköszöni az említett szervezetek támogatását és együttműködését.  

A megyében a Balatonalmádi Rendőrkapitányság volt olyan rossz állapotban, amelynek fel-

újítását sürgősen meg kellett oldani, a felújított épületet a közeljövőben adják majd át. Hozzá-

teszi, a Pápai Rendőrkapitányság épületének rendbetétele is ott szerepel az elmaradt feladatok 

között. Megemlíti, egy központi pályázaton 240 millió Ft-ot nyertek az épület felújítására, 

erről Kormányhatározat is született. További előrelépést is lát az ügyben, kéri a Képviselőtes-

tületet, próbáljanak meg további lehetőséget találni hosszútávon a Pápai Rendőrkapitányság 

megújítására, és az elhelyezési körülményeinek a javítására. Megköszöni a város anyagi tá-

mogatását, amit a Pápai Rendőrkapitányságért hozott a fokozottabb szolgálatért, és megígéri, 

hogy az elkövetkező időszakban is igyekeznek a kollegák eleget tenni az önkormányzat és a 

lakosság elvárásainak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Távollétében is gratulál  Potháczki Zsolt rendőr századosnak, aki a Pápai Rendőrkapitányság 

nyomozó alosztályvezetőjeként elnyerte az Év Pápai Rendőre elismerést, illetve Nagy Ákos-

nak, akit ugyanezen a rendezvényen kiemelkedő munkája elismeréseként soron kívül őrnagy-

gyá léptettek elő. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Dr. Töreki Sándor rendőr-főkapitány említette, hogy több alkalommal is sikeresen működtek 

együtt a rendőrség munkatársai a Polgárőrség, illetve a Közterület-Felügyelet munkatársaival. 

Érdeklődik, hogy az illegális szemétlerakással kapcsolatosan is sikerült-e együttműködni, 

milyen eredményeket tudnak ezzel kapcsolatban felmutatni, illetve az esetleges eredményte-

lenség minek tulajdonítható. 

Megkérdezi Varga Balázs rendőr őrnagytól, miért nem látni mostanában a közterületen forga-

lomirányító rendőröket. Véleménye szerint ez korábban is indokolt volt, és most is szükség 

lenne arra, hogy a reggeli csúcsforgalomban, például a Március 15. téren rendőr irányítsa a 

feltorlódott forgalmat. 

 

Varga Balázs rendőr őrnagy  

Az illegális szemétlerakással kapcsolatban elmondja, az említett szervezetek együttműködése 

mindenképpen eredményesnek mondható, a Közterület-Felügyeleten kívül a Veszprém Me-

gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Kirendeltségének munkatársaival is láttak el kö-

zös szolgálatot. Ezen felül a Közterület-Felügyelet munkatársai is tettek intézkedéseket az 

illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolásával kapcsolatban, illetve a rendőrség munkatársai 

is naponta ellenőrzik az érintett területeket. Megjegyzi, minden szolgálat során nem jutnak el 

mindenhová, azonban rendszeresen ellenőrzik az érintett területeket. Eredményként könyvel-

hető el, hogy a visszatérő ellenőrzéseknek köszönhetően több illegális hulladéklerakót sikerült 

felszámolniuk, illetve így megelőzik további hulladék lerakását. Hozzáteszi, ennek következ-

tében az illegális hulladéklerakások inkább a város területén kívülre tolódtak, az út mellé. 
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Elmondja, rendkívül nehéz ezen jogsértések felderítése, hiszen elsősorban a tettenérés lenne 

fontos, ezért megpróbálják esetleg a hulladékban található nyomokból megtalálni az elköve-

tőt, és eljárást indítani ellene. Sajnos a tanúmeghallgatások nem mindig igazolják azt, hogy az 

rakta le a szemetet, akinek az adatait a hulladékok között például egy számlán megtalálták. A 

különböző szervezetekkel való együttműködés a jövőben is folytatódni fog. Jelentős probléma 

volt a Rigó lakótelepen a hulladékgyűjtés, így ott már állandóan tartózkodik egy körzeti meg-

bízott. Úgy gondolja, a körzeti megbízottnak sikerült elfogadtatnia magát az ott lakókkal, és 

hallgatnak rá.  Természetesen szabálysértés, tettenérés esetén eljárást indítanak, több ilyen 

eset is előfordult a tavalyi évben.  

Hangsúlyozza, a továbbiakban is számítanak a lakosság észrevételeire, hogy azzal is erősít-

hessék a rendőrség szolgáltató jellegét. Személyesen fog intézkedni azzal kapcsolatban, hogy 

a reggeli, illetve a délutáni órákban a rendőrség munkatársai segítsék a forgalom irányítását. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Jelzi, hogy bár ő csak fél éve a testület tagja, a Jobbik Magyarországért Mozgalom azonban 

már négy éve képviselteti magát Pápa város Képviselőtestületében, és rendszeresen foglal-

koznak a közbiztonsági helyzettel. 

Megkérdezi dr. Töreki Sándor rendőr-főkapitánytól, hogy az állományba tartozó, bármilyen 

beosztásban lévő rendőröknek feladatuk-e a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi, megyei 

vezetőinek, tagjainak az interneten történő megnyilatkozásainak, különböző közösségi oldala-

kon tett bejegyzéseinek, posztolásainak megfigyelése. 

Következő kérdése, hogy milyen dolog, hogy a rendőrség kiemelt figyelmet és részvételt ta-

núsít a Jobbik Magyarországért Mozgalom különböző rendezvényein, demonstrációin – akár 

kulturális, történelmi megemlékezésről van szó – és teszi ezt akkor is, amikor a szervezet nem 

kér rendőri biztosítást. Hozzáteszi, nincs semmilyen ellenérzésük és kifogásuk azzal kapcso-

latban, hogy a rendőrség munkatársai megfigyeljék a rendezvényeiket, hiszen nincsen takar-

gatnivalójuk, azonban úgy gondolja, a megfigyelést végző rendőrök hasznosabban is tölthet-

nék a munkaidejüket, például foglalkozhatnának a rengeteg felderítetlen bűncselekménnyel. 

 

Az előterjesztésben a kiemelt célok között szerepelt a 2014. évi választások zavartalan lebo-

nyolításhoz szükséges köznyugalom biztosítása, illetve a választás zavartalan lebonyolításá-

nak elősegítése. Megkérdezi, hogy dr. Töreki Sándor rendőr-főkapitány szerint sikerült-e ezt a 

feladatot maradéktalanul megoldaniuk. Hozzáteszi, a Jobbik Magyarországért Mozgalom hir-

detéseinek, hirdetőtábláinak 90 %-át valószínűleg megrongálták, vagy eltulajdonították, illet-

ve megyei szinten többszázezer Ft-os káruk keletkezett. Megjegyzi, leginkább nem anyagi 

kárról van szó, hanem a demokráciában kialakult jogaik sérültek, hiszen az általa említett cse-

lekmények ellentmondanak az esélyegyenlőségnek, a szabad véleménynyilvánítás jogának, 

illetve felvetik a választások törvénytelen befolyásolásának lehetőségét. 

 

Dr. Töreki Sándor megyei rendőrfőkapitány 

Elmondja, a rendőrségnek nem feladta a legálisan bejegyzett és működő pártok megfigyelése 

sehol sem, így a Jobbik Magyarországért Mozgalom rendezvényein sem. Hozzáteszi, ameny-

nyiben rendzavaró jogsértés történik, természetesen be kell avatkozniuk. Rádi Róbert kabi-

netvezető is megerősítheti őt abban, hogy nemcsak a Jobbik Magyarországért Mozgalom ren-

dezvényein vannak jelen a rendőrség munkatársai, hanem a város több rendezvényén is, ahol 

felügyeleti szolgálatot látnak el. Nem emlékszik sem a megyében, sem Pápa területén olyan 

esetre, ahol a Jobbik Magyarországért Mozgalom rendezvényén intézkedniük kellett volna. 

Úgy gondolja, az is egyfajta bizalmat ad – legyen szó bármilyen rendezvényről – ha a rendőr-

ség munkatársai jelen vannak, és a rendezvényre érkező gépjárműveket emiatt nem törik fel, 

vagy a rendezvényen részt vevőket nem érik atrocitások a nézeteik szerint, és így gyakorolni 

tudják az alkotmányos jogaikat. Ez a feladata rendőrségnek, és hangsúlyozza, hogy semmiféle 
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negatív jellegű megkülönböztetést nem gyakorolnak a Jobbik Magyarországért Mozgalom-

mal, illetve a rendezvényeikkel szemben sem Pápán, sem a megyében. Több rendezvényen is 

együtt tudtak működni a párt képviselőivel, amelynek köszönhetően a rendőrség munkatársai 

abban a sávban és olyan feladat-eligazítással vettek részt, amelyet a párt képviselői kértek. 

 

A választások rendjével kapcsolatban elmondja, valamennyi választási bizottság vezetőjével 

együttműködtek, és úgy gondolja, a választás napján semmilyen atrocitás nem történt, a vá-

lasztás nyugodt hangulatban zajlott le, ebben Kanozsainé dr. Pék Mária főjegyző is meg tudja 

erősíteni. A kampányidőszakban zajlott rongálásokkal kapcsolatban elmondja, feljelentés ese-

tén – amennyiben a kár elérte a jogszabályokban meghatározott szintet, vagy szabálysértés-

nek, bűncselekmények minősült – eljárást indítottak. Hozzáteszi, 36 esetben fordult elő plakát 

letépése, 7 esetben pedig megrongálták a kihelyezett eszközt, állványt. Hangsúlyozza, min-

dent megtettek annak érdekében, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága, akár írásos, akár 

más formában megvalósulhasson. Hozzáteszi, sajnos mindegyik plakát, illetve állvány mellé 

nem tudtak rendőrt állítani.  

 

Süle Zsolt képviselő 

Megkérdezi, mi indokolja, hogy míg a város bizonyos frekventált területein növekedett a 

rendőri jelenlét és ezáltal a biztonságérzet is, addig a város külső területein, bizonyos utcáin 

továbbra is ritkán járőröznek a rendőrség munkatársai. Megjegyzi, ez nemcsak a Jobbik Ma-

gyarországért Mozgalom tapasztalata, hanem több tucat lakosé is. Érdeklődik, hogy ennek 

anyagi, vagy létszámbeli okai vannak-e. 

Megkérdezi, hogy a rendőrség véleménye szerint elegendő térfigyelő kamera áll-e rendelke-

zésre a városban, és hogy a kamerák számának növelése elrettentő hatással lenne-e a bűncse-

lekményt elkövetőkre, illetve eredményesebbé tenné-e a felderítési mutatókat. Érdeklődik 

továbbá, hogy több kamera megléte esetén át tudnák-e csoportosítani a rendőrég munkatársait 

olyan területekre, ahol jelenleg nem tudnak jelen lenni. 

 Az előterjesztésben szerepelnek a tulajdon elleni szabálysértésekkel, azok felderítésével kap-

csolatos adatok, amelyek véleménye szerint siralmas képet mutatnak. Érdeklődik, van-e el-

képzelés azzal kapcsolatban, hogyan javítsanak ezeken az adatokon. A Fidesz-kormány intéz-

kedéseinek köszönhetően megváltoztak a jogszabályi feltételek, így most már olyan tárgyak- 

például egy középkategóriás telefon, vagy kerékpár – is a szabálysértés kategóriájába esnek, 

amelyeknek az elvesztése bizony egy átlagfizetéssel rendelkező magyar család számára na-

gyon megterhelő lehet. A szabálysértésekre vonatkozó jogszabályok miatt a rendőrség ezek-

nek a felderítésével kapcsolatban nem tud sok mindent megtenni. 

Megkérdezi dr. Töreki Sándor rendőr-főkapitánytól, hogyan ítéli meg a rendőrség állományá-

nak morális és erkölcsi állapotát, illetve tapasztalható-e a rendőri állományban olyan cselek-

mény, amely az illetőt nem teszi méltóvá a rendőri egyenruha viselésére.  

Pápán is egyre nagyobb problémát okoz, hogy a roma lakosság körében jelenleg tinédzser 

korban lévő nemzedék kezd felnőni, akik már most követnek el besurranásos lopásokat, tele-

fonlopásokat, zaklatják a fiatalokat, időseket egyaránt. Ennek a megoldásával kapcsolatban 

szeretne tájékoztatást kérni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy egy BM rendeletben foglaltak alapján pályázatot nyújtottak 

be, amelynek sikeressége esetén újabb 18 térfigyelő kamerát tudnak elhelyezni a városban. 

Hozzáteszi, a 18 potenciális kamera telepítésénél figyelembe vették a rendőrség javaslatait és 

a pályázatot ennek megfelelően nyújtották be. A pályázat elbírálása folyamatban van. 
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Dr. Töreki Sándor megyei rendőrfőkapitány 

Megerősíti dr. Áldozó Tamás polgármester által elmondottakat, a rendőrség munkatársai fo-

lyamatosan egyeztetnek a kamerák elhelyezésével kapcsolatban, így szakmai szempontok, 

valamint a lakosság igényeinek figyelembe vételével határozták meg a kamerák helyét. A 

megyében több olyan eljárás is volt – többek között Pápán is – amikor a kamerák segítették a 

közterületen történt bűncselekmények felderítését. A beszámoló a közterületen elkövetetett 

bűncselekményekkel kapcsolatban is tartalmaz adatokat, megfigyelhető azok kis lépésekben 

történő javulása, és ebben a közterületen elhelyezett kameráknak rendkívül jelentős szerepe 

van. 

Tudomása szerint azokra a városrészekre is terveztek kamerákat, ahol a bűncselekmények 

előfordulása nagyobb számban lehetséges. Termeszesen a kamerával lefedett területekről ki 

tudják majd vonni az élő munkaerőt és a város egyéb területeire tudják őket irányítani. Hozzá-

teszi, a legjobb megoldás az élő erő és a kamerák együttes alkalmazása, erre a legjobb példa a 

Fő tér, hiszen önmagában a kamerák sem oldanak meg mindent, az utóbbi időben a kamerák-

kal, valamint tavasztól őszig egy fokozottabb rendőri jelenléttel biztosítják a belváros bizton-

ságát. 

 

A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatban elmondja, a rendőrségnek minden egyes 

ügy fontos, legyen szó 1000,- vagy 100.000,- Ft értékű kárról. Pontosan ezért szerepel a be-

számolóban a tulajdon elleni szabálysértéseknek az alakulása. A rendőrkapitányság belső 

szakmai értékelési rendszerében a tulajon elleni szabálysértések eredményességére való tö-

rekvés éppen olyan kiemelt szempont, mint a bűncselekményeké, sőt sok esetben egy-egy 

tulajdon elleni szabálysértésre – például egy 20.000,- Ft értékű állatlopás esetén - még na-

gyobb energiát fordítanak, mint egy 50-60 ezer Ft-os telefon ellopására egy szórakozóhelyen. 

Nem ért egyet Süle Zsolt képviselővel, hiszen az ezzel kapcsolatos mutatókból nem siralmas 

állapot tűnik ki, sokkal határozottabban és karakterisztikusabban lépnek fel a tulajdon elleni 

szabálysértésekkel szemben.  

A jogalkotó a tulajdon elleni szabálysértéseket egy rendszerben helyezte el, amelynek kö-

szönhetően az elzárás lehetősége is rendelkezésükre áll. A szabálysértések elkövetőinek őri-

zetbe vételével kapcsolatos szám jelentősen emelkedett. 

A Veszprémi Törvényszék elnökével történt egyeztetésnek megfelelően amennyiben az adott 

ügyben probléma keletkezne, illetve lassulna az eljárás, az elzárással sújtandó, tulajdon elleni 

szabálysértések esetében a Zirci Járási Bíróság jár el, ezzel is gyorsabbá és hatékonyabbá tud-

ják tenni az eljárást.  

 

A rendőrség állományának morális állapotával kapcsolatban elmondja, véleménye szerint 

2014 májusában a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság állománya morálisan teljesen 

rendben van, hozzáteszi, vannak folyamatban fegyelmi eljárásaik, ez azonban nem tartozik a 

napirendhez. Hangsúlyozza, kirívó esetben azonnal megválnak az érintett kollegától, és az 

érintett nem teljesíthet tovább a testületen belül szolgálatot. Az elmúlt évben erre is volt pél-

da, azonban biztos abban, hogy az elmúlt években morális szempontból és a fegyelmezettség 

szempontjából a rendőrség illetve a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság jelentős mértékű 

előrelépést tett.  

Elmondja, azt, hogy egy fiatalkorú elkövető milyen népességhez tartozik, nem tudja meg-

mondani, és ezzel kapcsolatos nyilvántartást nem is vezetnek a rendőrségen. A fiatalkorú bű-

nözéssel, és a fiatal- és gyermekkorúak által elkövetett bűncselekményekkel foglalkozó kolle-

gák segítségére vannak olyan eszközök, mint a DADA program, az iskolai segítők, különböző 

előadások, amelyek például a Pápai Rendőrkapitányságon is működnek, és amelyek segítsé-

gével megpróbálnak előrelépni. Az önkormányzattal közösen szerveztek konfliktuskezeléssel 

kapcsolatos tréninget, azonban figyelembe kell venni, hogy a felvázolt célokhoz hosszabb idő 

alatt lehet csak eljutni. 
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Venczel Csaba képviselő 

A beszámoló tartalmazza, hogy a rendőrkapitányság 24 órás ügyeleti szolgálata 2013 novem-

beréig működött, ezt a feladatot most tevékenységirányítási központ látja el. Szeretne ezzel 

kapcsolatban bővebb tájékoztatást kérni. 

Érdeklődik, hogy melyik hívószámot kell hívni ahhoz, hogy a legrövidebb idő alatt kiérkez-

zenek szükség esetén a helyszínre a rendőrség munkatársai. 

További kérdése, hogy mi az eljárásrend elektromos hulladék illegális elhelyezése esetén.  

Megkérdezi, hogy a nyomozás eredményessége érdekében a betöréseknél lehetséges volna-e 

korszerűbb nyomértékelő, nyomelemző módszereket alkalmazni. 

 

Dr. Töreki Sándor megyei rendőrfőkapitány 

A tevékenységirányítási központtal kapcsolatban elmondja, nem szűnt meg a 24 órás szolgá-

lat, inkább átalakult a rendszer, hosszútávon ezen intézkedéssel javult a közterületi jelenlét, 

hiszen az eddig ügyeleti szolgálatban dolgozó munkatársak a közterületen teljesítenek szolgá-

latot. Tájékoztatásképpen elmondja, a megye mind a hét kapitányságán volt egy ügyeleti 

rendszer, jelenleg a tevékenységirányítási központ létrehozásának eredményeképpen a Vesz-

prém Megyei Rendőr-főkapitányságon egy, a 21. század színvonalának megfelelő informati-

kával ellátott ügyeleti rendszert hoztak létre. Ennek köszönhetően Várpalotától Pápáig minden 

egyes rendőri intézkedés ugyanazt fogja tartalmazni, és a szakmaiság ilyen vonatkozásban 

messzemenően érvényesül. Hozzáteszi, ügyeletvezető főtiszt koordinálja az adott kapitányság 

szolgálati tevékenységét, sőt a másik hat kapitánysággal is össze tudja azt hangolni. Ennek 

köszönhetően amennyiben olyan konfliktushelyzet alakul ki a megye bármelyik városában, 

ahol több rendőrre van szükség, ahhoz megfelelő mennyiségű rendőri erőt tud átirányítani. 

Hozzáteszi, szívesen bemutatja a tevékenységirányítási központot a képviselőknek. A köz-

pontban látható az egész megyében a szolgálatot ellátó állomány, akik GPS-es rádióval van-

nak felszerelve, illetve a gépjárművükben van GPS.  

Véleménye szerint sokkal hatékonyabb, rugalmasabb lett a rendszer, ez növelte a szakmaisá-

got is. Elmondja, hogy a Dunántúlon minden hívás a Szombathelyi hívásfogadó-központba fut 

be, az ország keleti részéről pedig Miskolcon fogadják a hívásokat. A rendszerben természe-

tesen még vannak korrigálnivalók, március közepéig kizárólag egy-két reklamáció volt azzal 

kapcsolatosan, hogy nem volt megfelelő a rendőri intézkedés, ami technikai problémákra volt 

visszavezethető. 

Az illegális hulladéklerakás nemcsak Pápán, hanem a megye több városában – például Berhi-

dán, Devecserben is – sok problémát okoz, ebben valóban hatékony együttműködésre van 

szükség. Úgy gondolja, lehetséges a jelenleginél még jobb eredményeket elérni, akár az elekt-

romos, akár a többi hulladéklerakással kapcsolatban. Ez nem könnyű feladat, és az előrelé-

péshez tudatos, megelőzést célzó nevelői munkára van szükség. 

A helyszíni szemlékkel kapcsolatban új eljárásokat vezettek be, a Bűnügyi Szakértői és Kuta-

tói Intézet felállásával elindult egyfajta szakmai előbbre lépés. Több olyan technikai eszközt 

is kaptak, amelyek segítségével még eredményesebbé tehető a helyszínelők munkája.  

 

Szirbek Rita képviselő 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elhangzott, hogy a rendőrkapitányság sikerességének az 

egyik mérője a nyomozás eredményességi mutató, valamint az előkelő Év Rendészeti Kapi-

tánysága díj. A főkapitány említette, hogy volt egy felmérés, mely 4-es eredményt hozott, 

amelyet az önkormányzat, az iskolák és az intézmények esetében végeztek el. Kérdése, hogy 

a közbiztonság megítélésével kapcsolatban készült-e felmérés a tágabb lakosság körében. 

Elmondja, a volt Kilián lakótelepen a garázsok környékén egy kamaszokból álló banda olyan 

bűncselekményt követett el, amelyben pénzt követeltek a saját garázsuknál megjelenő tulaj-

donosoktól. Megköszöni, hogy abban az időszakban növelték a rendőri jelenlétet az érintett 

területen és a lakótelepen. Érdeklődik, hogy mostanában fordult-e elő ilyen bűncselekmény. 
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Tudomása szerint az utóbbi időben szintén egy banda zaklatja a járókelőket, érdeklődik, hogy 

ezzel kapcsolatban érkezett-e bejelentés. Kérdése, hogy mely cselekmény esetén tehetnek a 

lakosok bejelentést a rendőrség felé. Tudomása szerint olyan eset is előfordult, amikor zárt 

tárolóból tűnt el kerékpár. Fentiek miatt érdeklődik, hogy mennyire növelték a lakótelepen a 

rendőri jelenlétet. 

 

Dr. Töreki Sándor megyei rendőrfőkapitány 

A nyomozás eredményességi mutató kizárólag egy adat, és nemcsak ez alapján alakítanak ki 

szakmai értékelést egy rendőrkapitányságról. Nem szeretné a kialakult véleményt túldimenzi-

onálni, azonban úgy gondolja, érdemesebb arra fókuszálni, hogy a kiemelt bűncselekmények 

esetében milyen eredményességet tudott felmutatni a Pápai Rendőrkapitányság. Hangsúlyoz-

za, hogy a rablások esetében ez a mutató 80 %-os. Fontos szám a lakosság szubjektív bizton-

ságérzete, ebben a közterületi rendőri jelenlét a meghatározó. A megelégedettségi felmérést a 

Belügyminisztérium a Rendőr-főkapitányságtól függetlenül végezte el, ezzel párhuzamosan 

különféle közvélemény-kutatók is végeztek felméréseket, ahol nemcsak az önkormányzato-

kat, illetve érintett szervezeteket kérdezték meg, és ezek az eredmények azt mutatták, hogy a 

lakosság részéről is jelentős mértékben javult a rendőrség bizalmi indexe. A Veszprém Me-

gyei Rendőr-főkapitányság is készített elégedettségi kérdőívet a megyei kapitányságain egy 

TÁMOP-os pályázat keretében, amelynek a kitöltése és visszajuttatása ugyan nem volt annyi-

ra minta értékű, de ennek ellenére a kiértékelés ugyanazt az eredményt hozta, mint a központi 

felmérés.  

 

Varga Balázs rendőr őrnagy  

Szirbek Rita képviselő által említett esetet követően tanúkihallgatást végzetek és sikerült el-

fogni az elkövetőket. Az érintett gyermekkorúsága miatt felvették a kapcsolatot a társszervek-

kel, a családsegítő szolgálat és a Nevelési tanácsadó munkatársaival, így a gyermeket a helyes 

irányba terelték, az általuk okozott probléma megszűnt. 

A rendőrkapitányság életében mindig vannak olyan területek, amikre hangsúlyozottabban 

figyelnek, és tekintettel vannak az állampolgárok jelzéseire. Ez természetesen nem jelenti azt, 

hogy a város egyéb területeiről kivonulnak, hiszen mindenhol jelen vannak, a rendőrök egy 

teljes illetékességi területet lefedő útirány-rendszerben dolgoznak, amit rendszeresen ellen-

őriznek. Mindemellett civil ruhában is teljesítenek bűnügyi szolgálatot, sok esetben civil au-

tóval, ennek célja nem csupán a megelőzés, hanem a felderítés is. Hozzáteszi, a munkatársai 

éjjel is teljesítenek szolgálatot, amely ugyanolyan erős szolgálat, mint a nappali, a rendőrség 

munkatársainak tevékenysége éjjel elsősorban a bűncselekmények felderítésére, megelőzésé-

re, az elkövetők tetten érésére irányul, mivel a bűnözők jellemzően éjjel dolgoznak. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

A beszámolóban is szerepel a tavalyi év kiemelten kezelt, lakásbetörésekkel kapcsolatos bűn-

cselekmény-sorozata. Tudomása szerint sikerült egyes elkövetőket elfogni, azonban van egy 

olyan elkövetői kör, akik még az idén is követettek el hasonló bűncselekményeket. Érdeklő-

dik, hogy a nyomozás érdekeit nem sértve tudnak-e megnyugtató tájékoztatást adni a város 

lakói számára. 

 

Nagy Ákos százados 

Elmondja, két különböző bűncselekmény-sorozat részei érintették Pápa lakosságát és a laká-

sokat. Egyrészt voltak a lakásbetörések, a másik csoportba pedig az éjszakai besurranások 

tartoztak, ezek inkább a környékbeli falvakat érintették. Az utóbbi bűcselekmény-sorozat el-

követőjét a tavalyi év végén sikerült kézre keríteniük, az illető jelenleg is előzetes letartózta-

tásban van. Hozzáteszi, ez a sorozat Ajka, Körmend, illetve Veszprémi kapitányság területét 

is érintette.  
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A lakásbetörésekkel kapcsolatban elmondja, országos jellegű problémáról van szó, az ilyen 

jellegű bűncselekményeket általában nem helyiek követik el, hanem úgynevezett utazó bűnö-

zők. Hozzáteszi, számos esetben fogtak el budapesti, Miskolci elkövetőket, éppen a napokban 

történt egy betörés a Tókertben, ahol egy tatabányai és egy győrszentiváni elkövető hatolt be a 

„zárfésű” módszerével az ingatlanba. A járőrök a sértett közreműködésével tetten érték az 

elkövetőket, jelenleg előzetes letartóztatásban vannak, és vizsgálják, nem köthetők-e egyéb, a 

területen elkövetett, hasonló jellegű bűncselekményhez. Nem ígérheti, hogy minden lakásbe-

törés elkövetőjét el tudják fogni, azonban minden erejükkel erre törekednek. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, mindig elsőrendű feladatuknak tekintették a közbiztonság helyzetét, illetve annak 

biztosítását, hogy a becsületes magyar állampolgárok zavartalanul élhessék az életüket. Hoz-

záteszi, egyetértenek a rendőrséggel, hogy nem kiemelten rossz a helyzet, azonban még sok a 

tennivaló. Az elmúlt éveket tekintve vannak apró, de biztató jelek, amelyeket a rendőrség 

statisztikái is alátámasztanak, ezek azt mutatják, hogy 2012 őszétől indultak meg a kedvező 

folyamatok, sokan még emlékeznek az akkori eseményekre. Az, hogy a pozitív változást mi 

generálta, arról bizonyára megoszlanak a vélemények, a lényeg azonban az, hogy sikerült egy 

kicsit előbbre lépni a közbiztonság javulásának tekintetében. 

A város frekventált területein valóban az állampolgárok számára is észrevehetőbb a rendőri 

jelenlét, ezeken a helyeken a térfigyelő kameráknak és a személyes jelenlétnek is köszönhető-

en egyértelműen javult a közbiztonság. Ezt az állítását az is alátámasztja, hogy a bűncselek-

mények száma a statisztikák szerint valóban csökkent, és személyesen is tapasztalta a rendőr-

ség munkatársainak udvariasságát és szakszerűségét. Ezek azonban csak kezdeti és kis lépé-

sek, és sajnálatos módon vannak olyan területek, amelyeken nem tud megújulni a rendőrség, 

ezek főleg a kérdéseiben említett területek. Példaként említi, hogy a város teljes lefedettsége 

nem megfelelő, ezen mindenképpen javítaniuk kell, további súlyos probléma a tulajdon elleni 

szabálysértések. Megjegyzi, a siralmas helyzetet a tulajdon elleni szabálysértések felderítésé-

nek 23-24 %-os mutatóira értette. További negatívumként említi meg, hogy a rendőri állo-

mány egy-két tagja továbbra sem viselkedik méltóan az egyenruhához, például az ismerősnek 

nem teszi szóvá, ha nincsen bekötve a biztonsági öve. További tapasztalat, hogy a kihívott 

járőr jó ismerősi viszonyt ápol azzal, aki miatt tulajdonképpen kihívták. Szerencsére az emlí-

tett magatartások a rendőrség állományában visszaszorulóban vannak, hozzáteszi, a rendőrök-

kel szemben meglévő bizalmat ezek jelentősen rombolják. 

Úgy érzi, a rendőrség felméréseivel ellentétben a lakosság szubjektív biztonságérzetét egyál-

talán nem sikerült növelniük, ehhez azok a tapasztalatok is hozzájárulnak, amelyeket képvise-

lőtársa említett, és nem biztos, hogy bekerülnek a statisztikákba. Az, hogy különböző csopor-

tok úgy viselkednek az utcán, hogy azzal megfélemlítenek embereket, jelentősen rontják az 

állampolgárok biztonságérzetét. Kiemeli, hogy ezt a problémát csak az élő erős járőrözéssel, 

annak fokozásával lehet megakadályozni. 

Véleménye szerint a magyar-cigány együttéléssel kapcsolatban továbbra sincsen előrelépés a 

város területén, félő, hogy ez a jelenleginél nagyobb problémát is fog okozni.  

Mindemellett elmondja, látnak kisebb előrelépéseket, és bízik abban, hogy ha ez a fejlődés 

nem áll meg, akkor a következő alkalommal már részükről is elfogadható lesz a beszámoló, 

jelenleg azonban ezt nem tudják megtenni.  

A jelenlévőknek és a megye rendőri állományának minél kevesebb munkát, azok elvégzésé-

hez pedig erőt és egészséget kíván. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Elmondja, az Esterházy úton kiraboltak egy idős hölgyet, aki rajta keresztül szeretné megkö-

szönni az emberséges bánásmódot a rendőrség munkatársainak. A lakosokat az is érdekli, 

milyen a bűncselekmények felderítési mutatója, és a hiányzó 20 %-ot sokszor nagyobbnak 
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ítélik meg, mint a 80 %-ot. Kéri, hogy fordítsanak több energiát a lakosság tájékoztatására a 

felderített bűncselekményekkel kapcsolatban, természetesen amennyiben a nyomozás erre 

lehetőséget biztosít.  

Kéri, hogy a 112-es hívószám bevezetésével kapcsolatban is szélesebb körben tájékoztassák a 

lakosságot. 

 

Dr. Töreki Sándor megyei rendőrfőkapitány 

Megköszöni Süle Zsolt képviselőnek az elismerő szavakat, és hogy felhívta a figyelmet az 

érzékenynek tartott területekre. Amennyiben Képviselő Úr úgy értékeli, hogy a Pápai Rend-

őrkapitányság tevékenységének köszönete a beszámoló elutasításában nyilvánul meg, elfo-

gadja azt. Természetesen ők is azt szeretnék, ha 100 %-os lenne a felderítettség, ezt azonban 

belátható időn belül nem fogják tudni elérni, azonban minden erejükkel ezen dolgoznak. 

Megköszöni Venczel Csaba képviselőnek, hogy tolmácsolta az idős sértett köszönetét. El-

mondja, a 112-es hívószámrendszerrel kapcsolatos tájékoztatást az Országos Rendőr-

főkapitányság végzi, azonban helyben is megteszik a szükséges intézkedéseket. A sikeres 

felderítésekhez kötődő tájékoztatással kapcsolatos kérést is feljegyezte, ígéri, erre odafigyel-

nek majd a kollegák.  

Megköszöni Venczel Csaba képviselőnek a Rigó lakótelepen és környékén kifejtett tevékeny-

ségét, amelynek köszönhetően előrelépések történtek az ott élők biztonságérzetében. Hangsú-

lyozza, a jövőben is számítanak a képviselő segítségére. Süle Zsolt képviselőt pedig kéri, 

hogy amennyiben számukra is ilyen fontos az előrelépés, keresse az együttműködés lehetősé-

gét a rendőrség munkatársaival. 

  

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megerősíti, hogy az önkormányzat számára a rendőrség magas színvonalon történő működése 

a legfontosabb érdek. Nyilván vannak olyan területek, amelyekre különösen érzékenyek a 

pápaiak, és különböző következmények miatt az önkormányzat is, ilyen például az illegális 

hulladéklerakás. Azt tapasztalják, hogy a városba rendkívül nagy mennyiségben érkezik hasz-

nált háztartási készülék, aminek egy jelentős része a Várkertbe, illetve a környékbeli illegális 

hulladéklerakókba kerül. Nyilván az abból kinyert értékesíthető hulladékot a kereskedőkhöz 

viszik. Bízik abban, hogy az értékesített hulladék típusából és mennyiségéből lehet arra kö-

vetkeztetni – például hűtőgépmotorból – hogy kik folytatják ezt a tevékenységet üzletszerűen. 

A probléma, hogy ezzel a tevékenységgel folyamatosan szennyezik a környezetet, és az ille-

gálisan elhelyezett hulladékot az önkormányzatnak kell több millió Ft-ért elszállítatnia. 

 

Ugyanilyen fontos érdek, hogy a városban biztonságos legyen a közlekedés, ez több okból 

kifolyólag sem mindig biztosítható. Egyrészt a belváros közlekedési keresztmetszetét időn-

ként meghaladó mértékű közlekedés miatt sem, például a reggeli és a délutáni megemelkedett 

forgalom alkalmával. Sajnos ezek a helyzetek az autósoktól és a gyalogosoktól is önfegyelmet 

és pontos szabálykövetést követelnek, ami azonban nem mindig tapasztalható, ezért feltétle-

nül kérik a rendőrség segítségét. Hozzáteszi, ezeken az érzékeny időpontokon kívül sok pápai 

tájékoztató jellegűnek tekinti a közlekedési szabályokat, és velük szemben következetesen 

kell fellépni. Kéri a rendőrség munkatársait, hogy segítsenek a Közterület-Felügyelet munka-

társainak a belvárosi közlekedéssel kapcsolatos rend fenntartásában. Kéri továbbá, hogy a 

rendőrségi gépjárművek példamutató módon, minden közlekedési szabály betartásával közle-

kedjenek. 

 

Felhívja a figyelmet arra, hogy folyamatban vannak olyan projektek, amelyekben a rendőrség 

az önkormányzattal, illetve más résztvevőkkel is együttműködik. Úgy gondolja, a jövőben is 

érdemes együttműködésbe kezdeni, hiszen annak komoly eredményei lehetnek. Az önkor-
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mányzatnak jelenleg is van olyan projektje, amelyben számítanak majd a rendőrség munka-

társaira, hozzáteszi, kifejezetten a Rigó-lakóteleppel kapcsolatos projektről van szó. 

 

Egyetért Venczel Csaba képviselővel abban, hogy a bűncselekményekkel kapcsolatban tájé-

koztatni kell a lakosságot és úgy gondolja, a rendőrség megtalálja majd azt a határvonalat, 

amelyen kommunikálni tudnak majd a lakossággal a nyomozás veszélyeztetése nélkül. Fenti-

ek a polgárokat megnyugvással töltenék el, és megerősítenék őket abban, hogy a rendőrség 

megfelelően végzi a munkáját, és képes a városban a biztonság fenntartására. Felhívja a fi-

gyelmet a kezdeményező, határozott kommunikáció fontosságára. 

Örömét fejezi ki a városi rendőrkapitányság épületének megújulásával kapcsolatban, hiszen 

az említett épület beilleszkedik a helyi építészeti örökségvédelemmel kapcsolatban megemlí-

tett épületek sorába. Közérdeket, illetve helyi érdeket szolgál, hogy a rendőrség XXI. századi 

körülmények között működjön. Biztos abban, hogy a Képviselőtestület megtalálja a lehetősé-

gét annak, hogy együttműködjön az épület felújításában.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

65/2014. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város köz-

biztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intéz-

kedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámo-

lót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület tagjait, hogy a szünetben tekintsék meg a Pápai Szeletelt és Darabolt Húster-

mékeket Csomagoló Kft. 2014. évi üzleti tervét. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 10,15 órától szünetet rendel el, majd a Képviselőtestület 

10,50 órakor folytatja a napirendek tárgyalását.  

 

4. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellá-

tásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea, az Egyesített Szociális Intézmény 

intézményvezetője, Oláh Márta, a Gondozási Központ vezetője, és Kovács Zoltánné vezető 

családgondozó. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület tájékoztatót egyhangúlag megtárgya-

lásra, az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Tapolcafői és Kéttornyúlaki Város-

rész Önkormányzata egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

 

 



 

 

24 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi, hogyan változott az elmúlt évhez képest a megélhetési, lakhatási problémákkal 

küzdők száma. További kérdése, hogy a város mely területeiről fordulnak legtöbben a szolgá-

lathoz, illetve hol kell leggyakrabban intézkedni. 

 

Kovács Zoltánné vezető családgondozó 

A kérdésre válaszolva elmondja, az anyagi nélkülözéssel küzdők számának változásával kap-

csolatban nem tud pontos adatot mondani, a nyilvántartottak több problémával fordulnak hoz-

zájuk, amelyek között az anyagi nélkülözés is szerepel, hiszen ez is a veszélyeztetettség egyik 

fokozatát jelenti. Elmondja továbbá, hogy van olyan része a városnak, ahonnan egyáltalán 

nincsen nyilvántartottja a gyermekjóléti szolgálatnak, és van olyan, ahonnan a gondozottjaik 

nagy számban kerülnek ki, ezalatt leginkább a lakótelepeket érti. Megjegyzi, érdekes módon 

nem a Rigó lakótelepen élők teszik ki a nyilvántartottak nagy részét, ott sokkal inkább a ma-

gatartásproblémás kamasz gyerekekkel küzdenek, akik iskolai beilleszkedés miatt, szabadidő 

haszontalan eltöltése miatt kerültek a szolgálathoz.  

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Megkérdezi Benecz Rita osztályvezetőtől, hogy a rendszeres illetve a rendkívüli gyermekvé-

delmi támogatást igénybe vevők száma hogyan alakult az elmúlt évhez képest, és abból mi-

lyen következtetést lehet levonni. 

 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Elmondja, a korábbi napirendnél felmerült gyermekéhezéssel szorosan összefügg a fent emlí-

tett két támogatási forma. Fontosnak tartja elmondani, hogy Pápán nincsen gyermekéhezés, 

magát a fogalmat sem sikerült konkrétan meghatározni. Hozzáteszi, legfeljebb a hiányosan 

táplált gyermek fogalmát tudná elfogadni, ami azonban messze van a gyermekéhezéstől. Fel-

merült a kérdés, hogy volt-e ezzel kapcsolatban valamilyen kutatás, azonban elmondható, 

hogy nem végeztek ilyen felmérést, ezzel a társadalmi jelenséggel a szociológia foglalkozik, 

ezt is bizonyos keretek között teszi.  A kapott adatok attól is függenek, hogy napi öt, vagy 

napi három étkezést szabnak meg a felmérés kereteként. Amennyiben ez a keret a napi ötszöri 

étkezés, akkor nyilván több lesz azoknak a száma, akiket Pingiczer Sándor képviselő például 

az éhező gyermekek közé sorolna. Ha ez a szám kevesebb lenne, akkor nyilván emelkedne az 

említett szám.  

Az ellenőrzések tapasztalatairól szóló előterjesztésnél felmerült kérdéssel kapcsolatban el-

mondja, nem értette az összefüggést a 0-18 éves gyermekek száma és a Nátus Konyhánál 

igénybe vett étkezéssel kapcsolatos adatokat, hiszen a városban nemcsak az érintett intéz-

mény, hanem például a Bakony Gaszt is főz, sőt az óvodai konyha mellett bölcsődei konyha is 

működik a városban. A rendszeres és a rendkívüli gyerekvédelmi kedvezmény, továbbá az 

önkormányzat által nyújtott támogatás biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását az intéz-

mények mellett. A beszámoló csak azoknak az adatait tartalmazza, akik valamilyen támoga-

tásban részesülnek, tehát nyilván több gyermek is igénybe veszi az étkeztetést, csak az ő ét-

keztetésükhöz nem igényelnek támogatást.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma az előző beszámolóhoz ké-

pest csökkent, az idén 150 családdal kevesebben igényelték a támogatást. Hangsúlyozza, nem 

volt elutasított kérelem, tehát a családok jövedelmi viszonyai változhattak olyan irányba, hogy 

már nem voltak jogosultak a támogatási formára. 

Pingiczer Sándor képviselő kiemelte 0-14 éves korú gyermekek számát, ezzel kapcsolatban 

elmondja, a beszámolóból kitűnik, hogy ezen korosztály étkezési támogatása eléri a 80 %-ot, 

ami rendkívül magasnak mondható. 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás mellett biztosítja az önkormányzat a gyermekétkez-

tetési támogatást. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás a középfokú oktatási intézmény-
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ben tanulóknak csak 50 % kedvezményt biztosít alanyi jogon, míg a Pingiczer Sándor képvi-

selő által említett 67, illetve további két fő részére nem alanyai jogon jár a támogatás. Ameny-

nyiben feljebb emelnék az önkormányzat rendeletében adható támogatás értékhatárát, akkor 

az eddig központi költségvetési forrásból biztosított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 

az önkormányzatnak kellene biztosítani, ami 1376 fő esetén 6000,- Ft-tal számolva rendkívül 

nagy összeget tenne ki. Véleménye szerint ezt az önkormányzat nem tudja felvállalni. Szerin-

te az önkormányzat kiegészítő támogatása az alanyi és normatív támogatások mellett további 

kedvezményt biztosít, és örül, hogy további 69 embernek tudtak segíteni az étkezés ingyenes-

sé tételében. 

Azt, hogy csökkent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, pozití-

vumként ítéli meg azzal együtt, hogy a rendkívüli támogatást igénybe vevők, tehát az eseti 

jelleggel - valamilyen egészségügyi, vagy családi ok miatt - hátrányos helyzetbe kerültek 

száma emelkedett. Ebből következik, hogy a családok képesek a hétköznapjaikat a rendszeres 

támogatás igénybe vétele nélkül élni, az eseti jelleggel felmerülő létfenntartási gondok miatt 

pedig többen fordulnak az önkormányzathoz. Kiemeli, hogy 2012-ben 1161 kiskorút részesí-

tettek rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, míg 2013-ban ezen támogatásban 1414 kis-

korú részesült.  

Úgy gondolja, hogy egy önkormányzat nem terhelheti meg a költségvetését azzal, hogy egy 

eddig központi költségvetésből finanszírozott támogatást ezentúl a saját költségvetéséből fi-

nanszíroz. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Intézményvezetőként a kollegáival együtt nagyobb rálátással bírnak a gyermekek étkeztetési 

helyzetére, hiszen 16 éves korig minden iskoláskorú gyermek tanköteles. Hozzáteszi, a csa-

ládsegítő szolgálatnak, az ifjúságvédelmi felelősöknek, és valamennyi pedagógusnak – az 

összes köznevelési intézményben – a kötelessége jelezni, ha azt tapasztalja, hogy a gyerme-

kek fejlődését bármilyen tényező veszélyezteti, legyen szó akár magatartási vagy étkezési 

problémáról. Megjegyzi, ilyen problémával kapcsolatos jelzés nem történt a Tarczy Lajos 

Általános Iskolában, annak ellenére, hogy a kollegák akár az osztályfőnöki, akár a természet-

ismeret óra keretében foglalkoznak a táplálkozás kérdésével, és nyilván kérdezik is a gyere-

keket. 

A másik, hogy már több éve bevezettek két olyan programot, amelyik a köznevelési intézmé-

nyekben a gyermekétkeztetést támogatja, az egyik az iskolagyümölcs-, a másik pedig az isko-

latej-program. Hangsúlyozza, ezekben a programokban minden gyermek részt vehet, és ennek 

ellenére a 600 tanulóból csak 350 gyermek igényelte az iskolatejet. Természetesen vannak 

olyan gyermekek, akik táplálékallergia miatt nem ihatnak tejet, de az igénybe vevők száma 

akkor is rendkívül kevés. A programhoz folyamatosan lehet csatlakozni. 

Véleménye szerint az étkezéssel kapcsolatos szokásokban vannak hiányosságok, rengeteg 

ingyen, illetve kedvezményesen étkező gyermek válogatós, és nem eszi meg a számára bizto-

sított ételt. Ugyanakkor ezek a gyermekek az iskola mellett található boltban energiaitalt, kó-

lát, vagy csokoládét vásárolnak. Megjegyzi, ezeknek az ára duplája az ebéd teljes térítési díjá-

nak. 

Véleménye szerint inkább prevencióra, felvilágosításra lenne szükség a szülők irányába, hogy 

amikor panaszkodnak, hogy a gyerek nem kapott ebédet, valójában kiderüljön, hogy nem er-

ről van szó. Úgy látja, van még feladat, azonban Pápán a gyermekek étkezése biztosított. Vé-

leménye szerint hangulatkeltés is folyik ezzel a témával kapcsolatban, hiszen személyesen is 

tapasztalta, hogy a kéregető gyermek a pénzt valójában nem ételre kéri. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Két évvel ezelőtt a Tarczy Lajos Általános Iskolában az önkormányzat tejautomatát helyezett 

el, azonban néhány hetes működést követően az automata fenntartása az igénylők számának 
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csökkenése miatt tarthatatlanná vált. Emlékei szerint egy pohár tej 20 Ft volt. Megjegyzi, a 

kevés igényléssel kapcsolatban az volt az indok, hogy valakinek még 20 Ft-ja sincsen tejre. 

Megkérte akkor Venczel Csaba igazgatót, hogy ezek a gyermekek is kapjanak egy pohár tejet, 

azonban erre sem volt nagyon jelentkező. 

Megköszöni az érintetteknek a beszámoló elkészítését. 

 

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

 

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

rozatot hozta: 

66/2014. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásá-

ról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

6. Tájékoztató a Pápa Városi Polgárőrség tevékenységéről 

Előadó: Bitai Sándor elnök 
 

A napirend tárgyalásán jelen van Bitai Sándor elnök, dr. Töreki Sándor megyei rendőrfőkapi-

tány, valamint Radó István, a Közterület-Felügyelet vezetője. Dr. Péntek Árpád a testület ülé-

séről eltávozott, jelen van 12 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó testület a tájékoztatót egyhangúlag megtárgya-

lásra javasolja. A Tapolcafői Városrész Önkormányzata a tájékoztatót egyhangúlag elfogadás-

ra javasolja. 

 

Bitai Sándor elnök 

Elmondja, a tájékoztatóban szerepel, hogy mikor, hol és mennyi órában teljesítettek szolgála-

tot. Megköszöni a Képviselőtestületnek a 2013. évben nyújtott támogatását. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi Bitai Sándor elnöktől, hogy van-e a diákoknak lehetősége közhasznú munkát 

végezni a Polgárőrség keretein belül, és egyeztettek-e ezzel kapcsolatban a közoktatási intéz-

ményekkel. 

 

Bitai Sándor elnök 

Elmondja, a tavalyi évben megkereste Egyházi Andreát, a Pápai Járási Tankerület vezetőjét 

ezzel kapcsolatban, és javasolta, hogy különböző rendezvényeken a Polgárőrség munkatársai-

val együtt teljesítsenek szolgálatot a diákok, továbbá tájékoztatta, hogy azokban a községek-

ben is van erre lehetőség, ahol Polgárőrség működik. Természetesen ehhez együttműködési 

megállapodást kell kötniük. Megemlíti, hogy az Országos Polgárőr Szövetség elnöke is támo-

gatja ennek a feladatnak a megvalósítását. Hozzáteszi, várja a visszajelzést, és a közös 

együttműködés lehetőségét. 

 

Grőber Attila képviselő 

Javasolja Bitai Sándor elnöknek, hogy közvetlenül az intézményekkel vegye fel a kapcsolatot. 
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Süle Zsolt képviselő 

Megkérdezi Bitai Sándor elnöktől, hogy készült-e olyan statisztika, amelyből kiderül, hogy 

szolgálatteljesítés közben hányszor történt bűncselekménnyel kapcsolatos tettenérés, illetve 

előfordult-e olyan, hogy értesíteni kellett a rendőrség munkatársait. 

 

Bitai Sándor elnök 

Elmondja, több esetben jeleztek a szolgálatuk során a rendőrségnek, például amikor hajlékta-

lan személyt találtak az utcán, illetve beszámíthatatlan állapotban lévő fiatalt kellett hazakí-

sérni. Hozzáteszi, ezekről az esetekről statisztikát is készítenek, és jelzik azokat a megyei 

szervezet, illetve a rendőrség felé is. Elmondja, a bűnmegelőzésre fordított 3769 órában álta-

lában önállóan, vagy a rendőrség munkatársaival közösen teljesítettek szolgálatot. Örömét 

fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt évhez képest majdnem a duplájára emelkedett a 

rendőrség munkatársaival közösen teljesített szolgálati órák száma. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Köszönetet mond a pápai Polgárőrségnek az általuk végzett munkáért, amelyet önkéntesen 

végeznek a városért. Mindemellett a Jobbik Magyarországért Mozgalom korábbi képviselője 

által elmondott fenntartásokkal kapcsolatban megjegyzi, úgy gondolja, lassan a Polgárőrség 

személyi állományában is változások állnak be, amelynek köszönhetően eljutnak addig, hogy 

egy polgárőr méltó módon viselkedik, hiszen egy közösséget képvisel. További jó munkát 

kíván. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni a Polgárőrségnek a 2013. évben végzett munkáját, tekintettel a város rendezvé-

nyeinek szervezésében, lebonyolításában nyújtott segítségét. Külön kiemeli a járőrszolgálat 

fontosságát, hiszen arról nem lehet statisztikát készíteni, hogy a közterületen történő jelenlét 

miatt mennyi bűncselekményt akadályoztak meg. Jó erőt, egészséget kíván a 2014. évi munka 

elvégzéséhez.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 
 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül tudomásul veszi a Pápa Városi Polgárőrség tevé-

kenységéről szóló tájékoztatót. 
 

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 

56.,57.,65.,67. sorszámú előterjesztések tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind az ön-

kormányzat, mind pedig az előterjesztésekkel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a 

döntés indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.”  

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

67/2014. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 49. sor-
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számú 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 dön-

téseit. Ezt követően 11,55 órakor nyílt ülésen folytatódik a napirendek tárgyalása. 

 

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 18 millió Ft összegű támogatást nyert el a Gróf Es-

terházy Károly Múzeum szakmai tevékenységének támogatására, ezt a Zsinagógában elhelye-

zett kiállítás felújítására fordítják. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

74/2014. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 224/2013. 

(XII.31.) határozat, 95/2013. (VI.14.) határozat, 31/2014. (III.6.) 

határozat, 57/2014. (03.27.) határozat 2. pontjának végrehajtásá-

ra adott jelentést elfogadja. 

 

a) Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága Szervezeti és 

Működési Szabályzatának jóváhagyása, kiadások 2014. évi fedezetének biztosítá-

sa 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A cél az 

lenne, hogy a hungarikumok sorába pápai termék, illetve hagyomány is bekerüljön. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

75/2014. (V.9.) határozat 

I. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a magyar nem-

zeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. 

(IV.16.) Korm. rendelet 3. § -ában kapott felhatalmazás alapján Pá-

pa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága Szer-

vezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 1. számú mellék-

letében, a 2014. évi munkatervét az előterjesztés 2. számú mellék-

letében foglaltak szerint jóváhagyja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

Dr. Hermann István a Települési Értéktár Bizottság el-

nöke 

 

II. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 

gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 3. § (2) be-

kezdésében kapott felhatalmazás, valamint Pápa Város Önkor-

mányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) önkor-

mányzati rendelet közművelődési feladatok előirányzatán biztosí-

tott 1 millió forint terhére és erejéig Pápa Város Önkormányzatá-

nak Települési Értéktár Bizottsága működéséhez és a települési ér-

téktár létrehozásához szükséges kiadások 2014. évi fedezetét a fel-

merüléskor biztosítsa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

Dr. Hermann István a Települési Értéktár Bizottság el-

nöke 

 

 

b)  Pápa, református kollégium és ótemplom történelmi emlékhelyet jelző sztélének 

felállítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, a 

Fő u. 6. szám előtti területen a református közösség szeretne emlékoszlopot elhelyezni. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

76/2014. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a 

Pápa, református kollégium és ótemplom történelmi emlékhelyet 

jelző sztélének a Fő utca 6. számú épület előtti zöld szigetben 

történő felállításához. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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c) Nagyhantai-malom felújítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Elmondja, a helyi építészeti örökség védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadása is 

ezen pályázat benyújtásának volt a része. Jelzi, hogy a TÖOSZ közreműködésével kísérletet 

tettek arra, hogy ennek a projektnek a támogatására az önkormányzattal együttműködni kész 

norvég települést keressenek. A pályázat során többletponttal jutalmazzák azt, ha van olyan 

norvég település, amely nyilatkozik arról, hogy az épített környezet, illetve természeti örökség 

védelmében kész együttműködni. Megjegyzi, Izland, illetve Lichtenstein jöhetett volna még 

szóba az együttműködéshez. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

77/2014. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

pápai Nagyhantai-malom felújításával, a felújításhoz szükséges 

pályázat EGT Alap Finanszírozási Mechanizmus Kulturális és 

természeti örökség megőrzése és megújítása - Vidéki kulturális 

és természeti örökség megőrzése pályázati felhívására történő 

benyújtásával.  

 

A pályázat megvalósításához szükséges saját forrást legfeljebb 

bruttó 7.457.895,- Ft összegben felmerülésekor költségvetésé-

ben biztosítja. 

 

Utasítja a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2014. május 24., illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

d)  Térfigyelő kamera rendszer bővítése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra, a Bűnmege-

lőzési és Közbiztonsági Tanácsadó testület pedig egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. A 

pályázat már szóba került a közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló tárgyalása során. A Pápai 

Rendőrkapitányságtól kaptak javaslatot azzal kapcsolatban, hogy milyen koncepció szerint 

telepítsenek a városba térfigyelő kamerákat. Hangsúlyozza, 100 %-ban támogatott pályázati 

lehetőségről van szó, és bíznak a pozitív elbírálásban. Hozzáteszi, ez lenne az első olyan nagy 

lépés, amikor nem a belvárosi kamerarendszert bővítenék, hanem olyan érzékeny területeket 
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figyelnének meg, ahol például illegális hulladéklerakással, autófeltörésekkel merültek fel 

problémák. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, a költségvetés tárgyalása során bírálta a város vezetését, mert hiányolta, hogy a 

közbiztonság javítására nem biztosít többletforrást. Bírálatában a térfigyelő kamerák esetleges 

telepítése is szerepelt, ezért most elmondja, hogy teljes mértékben támogatja a jelenlegi elő-

terjesztést. Felhívja azonban a figyelmet arra, hogy felvetését dr. Áldozó Tamás polgármester 

azzal hárította el, hogy a rendőrség teljesen ura a helyzetnek, és nincsen szükség plusz anyagi 

ráfordításra, ezért örül annak, hogy dr. Áldozó Tamás polgármester alig néhány hónap alatt 

felülvizsgálta fenti álláspontját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Úgy emlékszik, arról beszélt, hogy több javaslat merült fel azzal kapcsolatban, hogy a közbiz-

tonsági kamerarendszert melyik irányba bővítsék, és azt jelölte meg célként, hogy először az 

újonnan kialakított kamerarendszert vegyék használatba, és vizsgálják meg annak hatékony-

ságát, majd ezt követően – a források függvényében – lépjenek tovább. Akkor is hangzott el 

javaslat a Korona utcai körforgalomtól kezdve további néhány területig. Úgy gondolja, a 

Képviselőtestület helyesen dönt, ha támogatja a pályázat benyújtását, hiszen ezáltal megkímé-

lik a várost az ezzel kapcsolatos kiadástól, és mégis bővül a kamerák száma. 

A közbiztonsági kamerákat két szervezet figyelheti, ezek közül az egyik a rendőrség, azonban 

erre külön kapacitás kell. Nyilván a rögzített kép utólag is felhasználható a büntetőeljárás so-

rán. Hozzáteszi, a Közterület-Felügyeletnek is van arra jogosítványa, hogy kamerarendszer-

ben keletkezett adatokat kezeljen, megjegyzi, Pápán nem hoztak ilyen döntést. Van olyan ma-

gyarországi önkormányzat - például Székesfehérvár -, ahol a pápaihoz hasonló kamerarend-

szert a Közterület-Felügyelet üzemeltet és kezel, az ott keletkezett adatokat értékeli, illetve 

használja. Az említett településen a város bekamerázása nyilván a bűncselekmények megelő-

zését szolgálja, azonban tudomása szerint a legnagyobb bevételt a településen a helyi közle-

kedési szabálysértésekből származó bevétel jelenti. Hozzáteszi, a jövőben dönteniük kell majd 

arról, hogy szeretnének-e olyan rendszert kiépíteni, ahol a Közterület-Felügyeletet ilyen fel-

adattal látják el. Megjegyzi, ebben az esetben a személyi és tárgyi feltételeket, a jogszabályi 

hátteret is pontosítani kell. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

78/2014. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

térfigyelő kamera rendszer bővítésével, és tudomásul veszi a 

közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések tá-

mogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet szerinti pályá-

zat benyújtását.  

 

A pályázat megvalósítását követően hozzájárul a térfigyelő ka-

merarendszer működtetéséről szóló, a Rendőrkapitányság és az 

Önkormányzat közötti megállapodás kiegészítéséhez és az üze-

meltetéshez szükséges forrást költségvetésében biztosítja. 
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Utasítja a polgármestert a pályázattal kapcsolatban szükséges in-

tézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

e)  Pedagógiai Szakszolgálat részére helyiség biztosítása (Szent István út 12.) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadás-

ra javasolja. A döntésnek köszönhetően tovább bővülhet a Pedagógiai Szakszolgálat. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

79/2014. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város 

Önkormányzata tulajdonát képező pápai, 4060 hrsz.-ú Pápa, 

Szent István út 12. szám alatti ingatlanból a földszinten megüre-

sedett iroda és orvosi rendelő 36 m² alapterületű helyiségeit biz-

tosítja az intézmény részére. 

 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

felhatalmazza a vagyonkezelési szerződés aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

f)  Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. által víziközmű-szolgáltatáson kívüli vállalkozási 

tevékenység folytatása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Elmondja, lehetőséget teremtenek arra, hogy a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. vállalkozási te-

vékenységgel eredményt érjen el, ezzel is segítve az önkormányzat tulajdonosi pozícióját, 

illetve megkönnyíti a saját feladat-ellátását. 

 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

80/2014. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint ellátásért 

felelős Pápa Város Önkormányzata nevében hozzájárul, hogy a 

Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. – mint az Önkormányzat tulajdo-

nát képező víziközmű vagyon kezelője -, a kezelésében lévő 

víziközművekkel, a vagyonkezelői szerződés fennállásának idő-

tartama alatt, az abban foglaltak, valamint a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseinek figyelembe 

vételével, víziközmű-szolgáltatáson kívüli vállalkozási tevé-

kenységet folytasson az alábbiak szerint: 

 

1. A vállalkozási tevékenység nem veszélyeztetheti a 

víziközmű-szolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását, 

továbbá nem okozhat a víziközműben állagromlást. 

 

2. A vállalkozási tevékenységre kötött szerződésekről a Pápai 

Víz-és Csatornamű Zrt. a szerződés aláírását követő 15 na-

pon belül tájékoztatja Pápa Város Önkormányzatát. 

 

3. Jelen határozatban foglaltak a fennálló üzemeltetési – va-

gyonkezelői – szerződéseket nem érintik, azonban a jelenle-

gi, hatályos üzemeltetési – vagyonkezelői – szerződésekkel 

együtt alkalmazandóak. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

g)  Pápa Városi Televízió részére létszámbővítés engedélyezése 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Varga András intézményvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasol-

ja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

81/2014. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint fenn-

tartó a Pápa Városi Televízió költségvetési szerv részére 1 fő 

létszámbővítést engedélyez.  
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A Képviselőtestület az intézmény jóváhagyott létszámkeretét 

2014. június 1-jétől 11 főben állapítja meg, melyhez a szükséges 

költségvetési fedezetet biztosítja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Pápa Városi Televízió intézmény-

vezető-főszerkesztőjét, hogy az előirányzat módosítással kap-

csolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

  

A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a létszámkeret 

módosításáról a költségvetési rendelet soron következő módosí-

tásakor intézkedjen.  

 

Határidő: 2014. június 1., illetve 

költségvetési rendelet soron következő módosítá-

sa 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető  

Varga András VTV intézményvezető-fő-

szerkesztő 

 

 

h)  Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány Alapító okiratá-

nak módosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra 

javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

82/2014. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város 

Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány Alapító okira-

tának módosítását elfogadja, az egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító okiratot a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

Utasítja a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

a módosított Alapító okirat aláírására. 

 

Határidő: azonnal illetve folyamatos 

 Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
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i)  Reménységeink Alapítvány 2014. évi működéséhez támogatás biztosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

83/2014. (V.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Reménysé-

geink Alapítvány (székhelye: 8598 Pápa, Simaházi u. 23.) 2014. 

évi működéséhez 100.000 Ft támogatást biztosít. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy Pápa Város 

Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) 

önkormányzati rendelet 9.§ (7) bekezdés a) pontja alapján a 14. 

cím 4.5 előirányzat csoport Tapolcafői részönkormányzat felada-

tai terhére a fedezetet biztosítsa az önkormányzat költségvetésé-

ben. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az alapítványi 

támogatással kapcsolatos megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

   

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a testület soron következő ülésére várhatóan 2014. május 

29-én kerül sor, amikor megtárgyalják a Pápai Hús 1913 Kft. tevékenységéről szóló beszámo-

lót és a Kft. 2014. évi üzleti tervét. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy májusban sok városi 

rendezvény lesz, többek között a 800 éves Pápa rendezvénysorozat részeként, illetve a már 

hagyományosnak mondható Pápai Agrárexpo.  

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 12.10 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester címzetes főjegyző 


