
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 87/2013. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. április 18-i rendkívüli 

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Unger Tamás alpolgármester 

 

Zsegraics Gyula, Császár Endre, dr. Péntek Árpád, Máté István, Bocskay 

László, dr. Hermann István, Venczel Csaba, Erőss Bulcsú, Szirbek Rita, 

Pingiczer Sándor, Grőber Attila képviselők, 13 fő. 

  

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Horváthné Farkas Andrea aljegyző 

 

Rádi Róbert kabinetvezető, 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

Dr. Raffai Erzsébet ügyvéd, 

meghívottak a jelenléti ív szerint, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,  

 Nagy Balázs köztisztviselő. 

 

Távolmaradását bejelentette: dr. Vörös Ibolya képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 16,00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a 

Képviselőtestület ülése határozatképes, 13 fő képviselő jelen van.  

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról azzal, hogy az 51. 

sorszámú előterjesztést a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület. 

 

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

határozatot hozta: 

 

45/2013. (IV.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. április 

18-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. Pápai Hús 1913 Kft.-vel kapcsolatos döntés (zárt ülés) 

 

2. Vegyes ügyek 
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2. Vegyes ügyek 

 

a) Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző részére címzetes főjegyzői cím 

adományozására vonatkozó javaslat 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja Pápa Város Jegyzőjét, 

Kanozsainé dr. Pék Máriát jegyzőt címzetes főjegyzői címre terjesztette fel, a cím 

adományozásához ki kell kérni a Képviselőtestület véleményét. 

 

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

 

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

határozatot hozta: 

 

46/2013. (IV.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 253. § 

(2) bekezdésében foglaltak alapján a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Kanozsainé dr. Pék Mária, Pápa Város Jegyzője 

részére címzetes főjegyzői cím adományozására vonatkozó 

javaslatával egyetért.  

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselőtestület döntéséről a 

Kormányhivatalt tájékoztassa.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Kanozsaniné dr. Pék Mária jegyző 

Megköszöni a felterjesztést, és a Képviselőtestület támogatását. Hozzáteszi, nem volt 

tudomása a felterjesztésről, megköszöni dr. Áldozó Tamás polgármesternek és Horváthné 

Farkas Andrea aljegyzőnek az ebben való közreműködést.  

 

 

b) Vis maior támogatás címen támogatási igény benyújtása a 

Belügyminisztériumhoz (hóhelyzet) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a márciusi rendkívüli időjárásból kifolyólag kell döntéseket hozniuk. Hozzáteszi, a 

hó eltakarítására az eredetileg tervezett 7 millió Ft többszörösét költötték el, a 

Városgondnokság adatai szerint ez az összeg 30 millió Ft körül mozog. 

 

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

 

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

határozatot hozta: 
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47/2013. (IV.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vis maior 

támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: előre nem látható természeti vagy 

más eredetű erők által okozott veszély miatt szükségessé vált, 

indokolt védekezés. 

Helye: Pápa város területén található belterületi és egyéb utak. 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2013. év % 

Saját forrás 

(biztosítási 

összeg nélkül) 

1.217.218,-

Ft 

30% 

Biztosító 

kártérítése 

0,-Ft 0% 

Egyéb forrás  0.-Ft 0% 

Vis maior 

támogatási 

igény 

2.840.160,-

Ft 

70% 

Források 

összesen 

4.057.378,-

Ft 

100

% 
 

 A károk helyreállításának összköltsége 4.057.378,-Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja 

(megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani. 

 

 A Képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel 

érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az 

Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik. (a 

megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget igényelt / nem 

igényelt. (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 A Képviselőtestület a saját forrás összegét Pápa Város 

Önkormányzatának 2013 évi költségvetéséről szóló 5/2013. 

(II. 28.) önkormányzati rendeletének általános tartaléka 

terhére biztosítja. 
 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés 

benyújtására. 
 

Határidő: bejelentéstől számított 40. nap az igénybejelentés 

benyújtására (2013. május 7.) 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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c) Vis maior támogatás címen támogatási igény benyújtása a 

Belügyminisztériumhoz (Bakony-ér áradás) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, úgy tűnik, két-három évente szembe kell nézniük a Bakony-ér okozta 

problémákkal. 

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

 

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

határozatot hozta: 

 

48/2013. (IV.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vis maior 

támogatás címen támogatási igényt nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése: előre nem látható természeti vagy 

más eredetű erők által okozott veszély miatt szükségessé vált, 

indokolt védekezés. 

Helye: Pápa, Hódoska utca, illetve Tizenegyedik utca 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2013. év % 

Saját forrás 

(biztosítási 

összeg 

nélkül) 

128.224,-Ft 30% 

Biztosító 

kártérítése 

0,-Ft 0% 

Egyéb 

forrás  

0.-Ft 0% 

Vis maior 

támogatási 

igény 

299.189,-Ft 70% 

Források 

összesen 

427.413,-Ft 100% 

 

 A károk helyreállításának összköltsége 427.413,-Ft, 

melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben 

tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani. 

 

 A Képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a 

káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az 

Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik. 

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget igényelt / nem 

igényelt. (a megfelelő rész aláhúzandó) 
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 A Képviselőtestület a saját forrás összegét Pápa Város 

Önkormányzatának 2013 évi költségvetéséről szóló 5/2013. 

(II. 28.) önkormányzati rendeletének általános tartaléka 

terhére biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés 

benyújtására. 

 

Határidő:  bejelentéstől számított 40. nap az igénybejelentés 

benyújtására (2013. május 14.) 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

d) Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltségnövelő támogatásához 

pályázati önrész biztosítása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

határozatot hozta: 

 

49/2013. (IV.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór 

Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltségnövelő 

támogatásához a 2013. évi költségvetése terhére a Pápa Város 

Önkormányzata 2013. évi egyéb feladatok 5.4.3. Intézményi 

pályázatok támogatása előirányzat terhére 500.000,- Ft pályázati 

önrészt biztosít.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

 

e) Fenyveserdő Bölcsőde férőhelyeinek meghatározása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

határozatot hozta: 

 

50/2013. (IV.18.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Fenyveserdő Bölcsőde (Pápa, Vajda Péter lakótelep 27/B) 

férőhelyét 84 főben határozza meg az alábbiak szerint: 
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- 3 csoportszobában 12 fő 

- 3 csoportszobában 14 fő 

- 1 csoportszobában 6 fő  

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a működési engedély 

módosításával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött 

megállapodás aláírását követően azonnal     

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bek. c.) 

pontja alapján indítványozza, hogy a 45., és 46. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen 

tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt. 

 

 

A Képviselőtestület nyilvános ülését 16, 15 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester jegyző 


