
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

 

Szám: 1/1- 48/2012. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-i ülésén, a 

Városháza „A” épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, Császár Endre, Bocskay László, Venczel Csaba, Zsegraics 

Gyula, Erőss Bulcsú, Szirbek Rita, Pingiczer Sándor képviselők, 10 fő. 

  

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

   

Dr. Nagy Krisztina aljegyző, 

Rádi Róbert kabinetvezető, 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető, 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető, 

meghívottak jelenléti ív szerint, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

 a Napló c. újság munkatársa, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető.  

 

Távolmaradását bejelentette: Grőber Attila, dr. Hermann István és dr. Vörös Ibolya 

képviselő. 

      

A testület ülésére később érkezett Máté István képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 14,00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a 

Képviselőtestület ülése határozatképes, 10 fő képviselő jelen van.  

 

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

hogy az 59. és 60. sorszámú előterjesztéseket a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

37/2012. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. 

március 29-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 
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1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. 

(III.1) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

       Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 

szóló 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

      Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester   

       Benecz Rita egészségügyi és szociális 

osztályvezető 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a közterület 

használatról és a reklámozás rendjéről szóló 18/1994. 

(V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

5. Pápa Város Önkormányzata sportkoncepciójának 

elfogadása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

6. Vegyes ügyek 

 

 
Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bek. b.) pontja alapján 

indítványozza, hogy az 55.,57.,58. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja meg a 

testület. 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bek. a.)  pontja alapján 

bejelenti, hogy az 56. sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülésen kerül sor. 

 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt. 
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A zárt ülést követően a Képviselőtestület 14,10 órakor nyilvános ülésen folytatja munkáját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A zárt ülést követően a sajtó képviselőinek jelenlétében a nyilvános ülésen ismerteti a 

Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntését.  

 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi 

költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

 A napirend tárgyalásán jelen van Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 

tartózkodás mellett nem javasolja elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 

egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2012. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el. 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. 

(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

       Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 
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7/2012. (III. 29.) örkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási 

szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

      Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester   

 Benecz Rita egészségügyi és szociális osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. A rendelet-tervezetet 

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

mellett nem javasolja elfogadásra. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Elmondja, az 1993. évi III. törvényre vonatkozó egyik hatályon kívül helyező rendelkezés 

szerint a normatív lakásfenntartási támogatás feltételei 2011 szeptemberétől jelentősen 

enyhültek, a jogosulti kör megsokszorozódott, erre tekintettel már nem indokolt az 

önkormányzati kiegészítő lakásfenntartási támogatás biztosítása. Az önkormányzat tudomása 

szerint 356 főt részesített kiegészítő támogatásban. A jogszabályok változása miatt valóban 

több ember részesülhet a támogatásban, azonban annak összege jelentősen csökken. 

Érdeklődik, hogy ez hány embert érint. Véleménye szerint a kisnyugdíjasoknak a rezsi- és 

gyógyszerköltségeket figyelembe véve a pár ezer forintos csökkenés is elég megterhelő lesz.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, ennél a támogatási formánál a rezsiköltség valóban számba veendő, a 

gyógyszerköltségek azonban nem tartoznak ebbe a körbe. 

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság a normatív 

lakásfenntartási támogatásban részesülők esetében nem szűnik meg, 2011 szeptemberétől 590 

fő kérte ezt a támogatási formát. Az ügyfelek a határozathozatalt követően nem éltek 

jogorvoslattal, tudomásul vették a támogatásuk összegét. Az önkormányzati lakásfenntartási 

támogatás a törvény erejénél fogva 2012. március 31. napjával megszűnik, az érintettek 

tájékoztatása folyamatban van. Hozzáteszi, előre nem lehet tudni, mekkora támogatásra 

lesznek majd jogosultak az érintettek, hiszen ők eddig egy más támogatási rendszerben 

nyújtották be igazolásaikat. Elmondja, azok, akik áprilisban nyújtanak be kérelmet, 2500 Ft-



 5 

nál biztosan nem kapnak kevesebbet, az eddigi ismereteket figyelembe véve a támogatás 

átlagos havi összege 3724 Ft lesz. Mindezekre tekintettel az érintettek átlagosan 1500 Ft-tal 

részesülnek kevesebb támogatásban, azonban hozzáteszi, éves szinten így is jelentős 

segítséget nyújt számukra az önkormányzat.  

Elmondja, annak a 156 főnek, aki normatív és kiegészítő lakásfenntartási támogatást is kap, 

nem kell új kérelmet benyújtania, az ő támogatásuk automatikusan csökkenik majd 1883 Ft-

tal. 

 A rendelet-tervezetben a hatályon kívül helyező rendelkezések között szerepel, hogy a 

„lakásfenntartási támogatás” szövegrész hatályát veszti. Ez a helyi rendelet azon szakaszára 

vonatkozik, amelyben meghatározzák, hogy egy évben hányszor lehet átmeneti segélyt 

igénybe venni. Jelenleg ez évente maximum négyszer lehetséges, azonban amennyi 

rendszeres támogatásban részesül az érintett, annyival kevesebbszer kaphat átmeneti segélyt. 

Megjegyzi, mivel a rendelet-tervezet a lakásfenntartási támogatást nem sorolja a rendszeres 

támogatások körébe, így a korábbiaktól eltérően eggyel többször kaphatnak átmeneti segélyt a 

rászorultak, így valamennyire kompenzálja az önkormányzat a havi mintegy 2000 Ft-os 

veszteséget. Az átmeneti segély összege 7500 Ft, a lakásfenntartási támogatást pedig 2012. 

március 31-ig a régi szabályok szerint folyósítják. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Megkérdezi Benecz Rita osztályvezetőtől, hogy a 2012 januárjában lakásfenntartási 

támogatásra vonatkozó kérelmet benyújtók igényét újra el kell-e majd bírálni, vagy az akkor 

megállapított összeget folyósítják nekik egész évben. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Az anyag tartalmazza, hogy a jogosultsági kör megsokszorozódott. Érdeklődik, milyen újabb 

szempontok szerint lehetnek jogosultak a támogatásra. 

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

Elmondja, 2012. január 1-jétől jegyzői hatáskörbe került a lakásfenntartási támogatásra 

vonatkozó kérelmek elbírálása, így azóta erre az évre már normatív lakásfenntartási 

támogatást állapítottak meg, nekik nincsen a kérelemmel kapcsolatban egyéb teendőjük. 

Az előterjesztésben megtalálható a törvény indoklásának azon része, amely megmagyarázza a 

jogosulti kör megsokszorozódását. 

A kiegészítő lakásfenntartási támogatás megállapításának feltételei nem enyhültek, sőt 

támogatás feltételei között szerepel a rendelet-tervezetben foglaltak szerint – jogszabályi 

felhatalmazás alapján - az érintettek esetében környezettanulmánynak való megfelelés. 

 

Szirbek Rita képviselő 

Hozzászólását felolvasva elmondja, 2011 szeptemberében módosították a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, ezen belül is a 

lakásfenntartási támogatásra és az aktív korúak ellátására vonatkozó rendelkezéseket. A 

rendelet-tervezet jelenlegi módosítása a jogszabályi változások átvezetése miatt szükséges. 

Az aktív korúak ellátására szorulók esetében elvárják, hogy az érintettek a lakókörnyezetüket  

és az általuk lakott házat, lakást rendben tartsák, ezt a jegyző által koordinált csoport 

ellenőrzi, szükség esetén pedig szankcionálásra kerül sor. A felmérés egy környezettanulmány 

című kérdőív alapján történik, rákérdeznek a lakás, az udvar tisztaságára, a hulladékgyűjtésre, 

valamint az illemhely használatra. Hozzáfűzi, a tiszta, rendezett környezett szükségességével 

egyetért, azonban rendkívül szubjektívnek tartja fenti kérdőívet. További aggálya, hogy sem a 

törvény, sem a rendelet nem tesz különbséget az időskorú, egyedül élő beteg emberek, 

gyermekeiket egyedül nevelő szülők tekintetében. A rendeletben foglaltak be nem tartása 
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esetén a szankciók rájuk is ugyanúgy vonatkoznak, azaz három hónapon belül a háztartás 

egyetlen tagja sem nyújthat be lakásfenntartási támogatásra vonatozó igényt. 

Megjegyzi, amellett, hogy ez tovább súlyosbítja a szegény sorsú emberek helyzetét, 

megalázónak tartja a rendeletben foglaltak megvalósítását. Hozzáteszi, a lakosságtól abban az 

esetben várható el a környezetének tisztán, gondosan tartása, amennyiben azt a város is 

megteszi a közterületekkel, buszmegállókkal, járdákkal. 

Többen is jelezték, hogy a korábbi 5500 Ft-os összeggel szemben az idén 2500 Ft-ot 

állapítottak meg nekik lakásfenntartási támogatás címén. A kiegészítő lakásfenntartási 

támogatás megszűnése tovább súlyosbítja majd az érintettek helyzetét, hiszen kis keresetnél 

ez az összeg is számít. 

További aggodalomra ad okot, hogy mi lesz azokkal az idős, egyedülálló személyekkel, akik 

nem tudnak segítséget igénybe venni a ház körüli teendők elvégzésére. A bizottság ülésén 

ígéretet kapott arra, hogy odafigyelnek majd az ezen körbe tartozókra, azonban a 

visszajelzések szerint őket is megbüntették a közterület-felügyelők az árkok nem megfelelő 

tisztántartása, vagy a fű gondozatlansága miatt. 

 

A testület ülésére Máté István képviselő 14,25 órakor megérkezett, jelen van 11 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Benecz Rita osztályvezetőtől, hány időskorú, egyedülálló személytől vonták meg 

a lakókörnyezet rendezetlensége miatt a lakásfenntartási támogatást. 

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

Válaszában elmondja, a lakókörnyezet vizsgálatakor nem figyelik az árkok tisztaságát és a 

fűmagasságot. A környezettanulmánynak való megfelelés előírásával az volt a cél, hogy 

eltűnjenek az illegálisan felhalmozott hulladékok azon személyek udvarából, akik nem 

rendelkeznek szemétszállítási szerződéssel, továbbá visszaszorítsák az illegális 

hulladéklerakást a közterületeken. 

A tapasztalatok szerint az idős emberek környezetében rend és tisztaság van, akik bárhogyan 

is, de törekednek ennek betartására, így esetükben nem került sor szankcionálására. 

A bizottsági ülésen valóban elhangzott, hogy amennyiben idős, egyedülálló személyek nem 

tudnak gondoskodni lakókörnyezetük rendben tartásáról, azt jelezni fogják az Egyesített 

Szociális Intézménynek, és házi segítésnyújtás keretében megpróbálják segíteni az érintetteket 

a feladatok elvégzésében. Hozzáteszi, a lakásfenntartási támogatásban részesülők többsége 

panelházban lakik, így esetükben nem merülhetnek fel ilyen problémák. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megjegyzi, a szegénység és a kosz nem kell, hogy együtt járjon. Számtalan példa van arra, 

hogy idős, egyedülálló személyek sokkal nagyobb pedantériával járnak el a lakókörnyezetük 

tisztántartásával kapcsolatban, mint életerős, fiatal emberek. Véleménye szerint a szabályozás 

jó irányba indult el, inkább még enyhének is tartja azt, megalázónak pedig azt tartja, hogy 

idős, egyedülálló emberek nyugdíjából is fizetett hulladékkezelési díjból kell a városban 

illegálisan elhelyezett szemetet eltakaríttatni. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület  9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 



 7 

8/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010. 

(VII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti 

számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 

 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás 

rendjéről szóló 18/1994. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra, az 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

Elmondja, a rendelet-tervezet az idegenforgalom fellendülésével összhangban lehetőséget 

biztosítana a nyári időszakon kívül is a vendéglátóipari előkert napi bérletére. Úgy gondolja, 

hogy egy vendéglátóipari egységet üzemeltető vállalkozónak akár két-három napra is 

gazdaságos kiülőt biztosítani, ha az időjárás azt indokolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

 

9/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tervezete a 

közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 18/1994. 

(V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú 

önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 
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5. Pápa Város Önkormányzata sportkoncepciójának elfogadása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Tóth Péter sportszervező. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Humánerőforrás Bizottság, valamint a Borsosgyőri Városrész 

Önkormányzata és a Tapolcafői Városrész Önkormányzata egyhangúlag elfogadásra 

javasolja.  

 

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

 

Ügyrendi indítványában indítványozza, hogy Pápa Város Önkormányzata Sportkoncepcióját a 

jelenlegi előterjesztés szerint a testület első olvasatban fogadja el, majd tegyék elérhetővé azt 

a különböző médiafelületeken, továbbá küldjék meg valamennyi önkormányzattal támogatási 

szerződéses kapcsolatban álló pápai sportszervezet tisztségviselőjének véleményezésre. A 15 

napos határidőn belül megfogalmazott javaslatokat, véleményeket figyelembe véve tárgyalja 

meg a Képviselőtestület a várhatóan májusban soron következő ülésén a sportkoncepciót, 

majd fogadja el akkor a végleges tartalommal. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az ügyrendi indítványban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül fenti indítványt elfogadta. 

 

Kéri testület állásfoglalását, hogy az előterjesztés szerint első olvasatban elfogadja-e a 

sportkoncepciót. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

40/2012. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Sportkoncepcióját az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint első olvasatban jóváhagyja.  

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Hozzáteszi, ez a fajta eljárás lehetővé teszi, hogy az önkormányzat a koncepcióhoz igazítsa a 

sporttal kapcsolatos rendeletét. 

 

 

Erőss Bulcsú önálló képviselői indítványa 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal akként 

foglalt állást, hogy a Képviselőtestületnek az önálló képviselői indítványban 

megfogalmazottak tekintetében rendeletalkotásra nincs hatásköre, valamint az önálló 

indítvány nem tartalmaz egyértelmű rendelkezést az általa javasolt szabályozásra, továbbá 

nem létező helyi önkormányzati rendelet módosítására hivatkozik, ennél fogva az önálló 

képviselői indítvány önmagában is ellentmondásos. 
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Erőss Bulcsú képviselő 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, valóban igaz, hogy az Alkotmánybíróság a 

76/2009.(VII.10.) határozatában jogszabályi felhatalmazás hiányában megsemmisítette Pilis 

Város Önkormányzatának az adatvédelem helyi szabályozásáról és a lakcímbejelentés helyi 

szabályairól szóló 22/2007. (IX. 05.) önkormányzati rendeletét, azonban azt 

alkotmányellenesség miatt tette. Ezt csupán jogfilozófiai kérdésnek tartja. Hozzáteszi, a 

rendelet célja az volt, hogy egy 16 m
2
-es házban ne élhessen együtt 8-12 fő. Amennyiben az 

Alkotmánybíróság a rendelet tartalmát utasította volna el, akkor hatályon kívül kellett volna 

helyeznie a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvényt is, 

amelynek 22. § (2) bekezdése szerint a külföldi személy letelepedéséhez 1 főre 6 m
2
-es 

területet kell biztosítania a lakóingatlanon, ellenkező esetben a letelepedési engedély iránti 

kérelmet elutasítják.  

Indítványában valóban olyan önkormányzati rendeletre hivatkozik, amely nem létezik, 

azonban hozzáfűzi, munkaköri leírásában nem szerepel az önkormányzat rendeleteinek 

ismerete, a rendelet-tervezetek és az önkormányzati indítványok koordinálása a jegyző 

feladata, továbbá nem kapott visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy ilyen rendelet nem 

létezik, így nem érzi magát hibásnak. 

Hozzáteszi, vannak olyan települések, ahol az indítványához hasonló, lakcímbejelentés helyi 

szabályairól szóló indítványt a képviselőtestület annak ellenére támogatta, hogy 

alkotmányellenességét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal is kimondta. 

Miskolcon a 29 fős testületből 21-en támogatták az indítványt, mert olyan vészes már az 

ottani helyzet, hogy nem volt más lehetősége a testületnek, mint szembemenni akár az 

Alkotmánybírósággal, akár a Kormányhivatal erre vonatkozó iránymutatásával. Megjegyzi, a 

29 fős testületből 17 képviselő fideszes, 9 fő mszp-s, és 3 fő jobbikos, így az sem mondható, 

hogy kizárólag jobbikosok támogatták volna az indítványt. 

Véleménye szerint Pilis Város Önkormányzata rendeletének elutasítása komoly alkotmányos 

alapjogokat sért meg, hiszen ha hat négyzetméteren többen is tartózkodhatnak, akkor sérül a 

tulajdonjog, a személyi biztonsághoz való jog, a pihenéshez való jog, az egészséges 

környezethez való jog, valamint a gyermekek védeleméhez és gondoskodáshoz való joga, 

amely megfelelő testi-szellemi-erkölcsi fejlődésükhöz szükséges.  

Hozzáfűzi, az valóban nem értheti, miért probléma az, hogy többen élnek hat négyzetméteren, 

akik környezetében nincsen erre példa, azonban kéri képviselőtársait indítványa támogatására. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, nem létezik olyan vészes helyzet, amikor szembe kellene menni az 

Alaptörvénnyel. Megjegyzi, ez politikai meggyőződésének és ízlésének sem felelne meg. 

Felhívja továbbá a képviselő figyelmét arra, hogy az önkormányzat rendeletei teljes körűen a 

rendelkezésére állnak, így az, hogy ezeket a képviselő átnézte-e, nem más felelőssége. 

 

 

Indítványozza, hogy Erőss Bulcsú önálló képviselői indítványát az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság által megfogalmazott aggályokra, és arra tekintettel, hogy 

rendelet alkotására ezen a területen a testületnek nincsen lehetősége, utasítsa el a 

Képviselőtestület. 

 

Kéri a testület állásfoglalását fenti indítványával kapcsolatban. 

 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt. 
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Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

41/2012. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 221/2011. 

(XII.22.) határozat, a 7/2012. (I.26.) határozat, a 22/2012. 

(III.1.) határozat 1. pontjának, valamint a 23, 26, 27, 28, 

36/2012. (III.1.) határozatok végrehajtására adott jelentéseket 

elfogadja. 

 

 

6. Vegyes ügyek 

 

 

a)  „Pápa városában a Celli úti 1 db, a Tókert u. – Dózsa Gy. u. – Szabadság 

u. 3 db és az Erkel F. utcai 1 db gyalogos átkelőhely létesítése” pályázat 

benyújtása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

42/2012. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján támogatás igénybevételével 

„Pápa városában a Celli úti 1 db, a Tókert u. – Dózsa Gy. u. – 

Szabadság u. 3 db és az Erkel F. utcai 1 db gyalogos átkelőhely 

létesítése” pályázattal. 

A projekt megvalósításának helyszínei: 8500 Pápa, Celli út 

0947/6 hrsz-ú, Tókert u. 126 hrsz-ú, Dózsa Gy. u. 367 hrsz-ú, 

Szabadság u. 180 hrsz-ú, valamint az Erkel F. u. 3338 hrsz-ú 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok. 

 

A fejlesztés bruttó bekerülési költsége 4 067 581 Ft, az igényelt 

támogatás 3 254 064 Ft, a szükséges saját forrás 813 517 Ft.  
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Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 

4/2012 (III.1.) BM rendelet alapján nyújtott támogatás elnyerése 

esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében 

elkülöníti, a beruházás megvalósítása  során  a  támogatási 

összeg  legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű 

közfoglalkoztatottakat alkalmaz az önkormányzat. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a pályázat 

beadásával kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2012. április 2. (a pályázat beadására) 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

b) Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központtal való együttműködés keretében 

a „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének 

erősítése című felhívásra pályázat benyújtása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

43/2012. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

TÁMOP-3.2.8-12/1 „Múzeumok Mindenkinek” Program – 

Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése című 

felhívásra - a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központtal 

való együttműködés keretében - történő pályázat benyújtásával.  

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – annak 

felmerülésekor - az Önkormányzat költségvetésében biztosítja 

az elnyert pályázat megvalósítása során az utófinanszírozás és a 

támogató által biztosított előleg elszámolása között esetlegesen 

keletkező – legfeljebb összesen 2.000.000,- Ft összegű - 

forráshiány fedezetének, a végleges elszámolás elfogadásáig 

terjedő átmeneti időre történő finanszírozását.   

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 

nyilatkozatok megtételére, az Együttműködési megállapodás 

aláírására.  

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 Rádi Róbert kabinetvezető 



 12 

c)  Jókai Mór Városi Könyvtár TÁMOP-3.2.4-A-11/1 pályázaton konzorciumi 

tagként történő részvételével egyetértés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

44/2012. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a Jókai Mór Városi Könyvtár a TÁMOP-3.2.4-A-

11/1 pályázaton konzorciumi tagként részt vegyen. 

Eredményes pályázat esetén Pápa Város Önkormányzata vállalja 

az 1083/2006 EK rendelet értelmében a projekt befejezését 

követő 5. év végéig a támogatott beruházással létrehozott 

kapacitások, szolgáltatások fenntartását és folyamatos 

üzemeltetését.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Rádi Róbert kabinetvezető  

Dr. Hermann István könyvtárigazgató 

 

 

d) Pápa Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

45/2012. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítását, valamint 

annak egységes szerkezetét az előterjesztés 1. és 2. számú 

melléklete szerint jóváhagyja. 
 

A Képviselőtestület döntése a közzétételt követő napon lép 

hatályba. 
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A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az okiratok 

aláírására. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

 

 

e) Pápa Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosításának jóváhagyása 

 
 
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 a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

46/2012. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a közzétételét követő napon lép 

hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosításáról a Hivatal köztisztviselőit 

tájékoztassa, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Szabályzatot készítse el. 

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Dr. Nagy Krisztina aljegyző 
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f) Takácsi Község Önkormányzata közoktatási feladatainak ellátása érdekében 

megállapodás kötése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. Az előterjesztésben a következő évre a normatíván felül fizetendő összeg 

meghatározásáról és a megállapodás aktualizálásáról van szó. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

47/2012. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (4) 

bekezdésében foglaltak alapján biztosítja Takácsi Község 

Önkormányzata közoktatási feladatainak ellátását.  

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - az 

előterjesztésben foglaltak figyelembe vételével – az érintett 

településsel kössön megállapodást a közoktatási feladat 

átvállalására. 

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

g) Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület részére Gazdáné Olosz Ella 

mellszobor állításához támogatás biztosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

48/2012. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gazdáné 

Olosz Ella mellszobor állításához a kovásznai Kőrösi Csoma 

Sándor Közművelődési Egyesület részére a 2012. évi 

költségvetés terhére 100.000,- Ft támogatást biztosít. 
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Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kőrösi Csoma Sándor 

Közművelődési Egyesülettel támogatási szerződést kössön. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

 Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

 

 

h) Kovásznára, Kőrösi Csoma Sándor Napokra utazó delegáció tagjainak felkérése 

és kijelölése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

Elmondja, annak ellenére, hogy a Tűzoltóság állami fenntartásba került, a jó kapcsolatok 

fenntartása érdekében felajánlották, hogy két tűzoltó részt vehet a delegációban. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

49/2012. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a kovásznai Kőrösi Csoma 

Sándor Napokra Pápa város képviseletében utazó delegációban 

résztvevőket felkérje és kijelölje. 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert kabinetvezető 

 

 

i) Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázaton 

történő részvételéhez hozzájárulás 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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50/2012. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ a 

TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázaton részt vegyen. 

Eredményes pályázat esetén Pápa Város Önkormányzata vállalja 

az 1083/2006 EK rendelet értelmében a projekt befejezését 

követő 5. év végéig a támogatott beruházással létrehozott 

kapacitások, szolgáltatások fenntartását és folyamatos 

üzemeltetését. 

 

Határidő: 2012. április 27.  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert kabinetvezető 

Dr. Baloghné Uracs Mariann intézményvezető-

helyettes 

 

 

j) Reménységeink Alapítvány 2012. évi működéséhez 90.000 Ft támogatás 

biztosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. Az előterjesztésben a Tapolcafői Városrész Önkormányzata által megfogalmazott 

támogatási javaslat szerepel. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

51/2012. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Reménységeink Alapítvány (székhelye: 8598 Pápa, Simaházi u. 

23.) 2012. évi működéséhez 90.000 Ft támogatást biztosít. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy Pápa Város 

Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1.) 

önkormányzati rendelet 7. § (10) bekezdés a) pontja alapján a 6. 

cím 4.5. előirányzat csoport Tapolcafői részönkormányzat 

feladatai terhére a fedezetet biztosítsa az önkormányzat 

költségvetésében. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az 

alapítványi támogatással kapcsolatos megállapodás 

megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 
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A Képviselőtestület 14,55 órakor zárt ülésen, majd 15,00 órakor ismét nyílt ülésen folytatja 

munkáját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A zárt ülést követően a sajtó képviselőinek jelenlétében a nyilvános ülésen ismerteti a 

Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntéseit.  

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 15, 05 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester jegyző 


