PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE
Szám: 1/1- 112/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. július 3-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, Venczel Csaba, Máté István, Bocskay László, Pingiczer Sándor, Süle Zsolt képviselők, 11 fő
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Horváthné Farkas Andrea aljegyző,
Rádi Róbert kabinetvezető,
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető,
Molnár István városfejlesztési osztályvezető,
dr. Puskády Norbert köztisztviselő,
Városi TV munkatársai,
Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa,
a Napló c. újság munkatársa,
Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,
Nagy Balázs köztisztviselő
Grőber Attila és Zsegraics Gyula képviselő a távolmaradását bejelentette.
Szirbek Rita képviselő a testület ülésére később érkezett.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Köszönti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten keresztül követőket, a testület ülését 8.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 11 fő képviselő jelen van.
Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról.
A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
100/2014. (VII.3.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. július
3-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.

Pótelőirányzati kérelmek elbírálása
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014.
(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
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2.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014.
(…) 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 …/2014.
(…) önkormányzati rendelet-tervezete 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
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető

4.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014.
(…) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető

5.

Pápa
Város
Önkormányzata
Képviselőtestületének
…/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete az építészeti örökség helyi védelméről szóló 10/2014. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Molnár István városfejlesztési osztályvezető

6.

Pápa Város Drogstratégiája 2014-2020
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető

7.

Vegyes ügyek

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a hatáskörébe tartozó előterjesztéseket megtárgyalta, és azokat egyhangúlag megtárgyalásra, illetve elfogadásra javasolja.
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 a
96.,97.,98. sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind az önkormány-
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zat, mind pedig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés
indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.”
A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
101/2014. (VII.3.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a
96.,97.,98. sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel
el, mivel mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesztéssel
érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.
Ezt követően zárt ülésen folytatódik a napirendek tárgyalása.
Szirbek Rita képviselő a testület ülésére a zárt ülés alatt megérkezett, jelen van 12 fő képviselő.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A zárt ülést követően a nyilvános ülésen ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntéseit. Ezt követően 08,50 órakor nyílt ülésen folytatódik a napirendek tárgyalása.
1. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati
rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a mellékelt jelenléti ív szerint.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, az önkormányzat intézményeivel az egyeztetés megtörtént, az intézményvezetők az
előirányzat módosítási javaslatot elfogadják.
A rendelet-tervezetet a Gazdasági, a Pénzügyi, a Humánerőforrás, az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Borsosgyőri, és a Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának Testülete egyhangúlag elfogadásra javasolja.
A napirenddel kapcsolatban elmondja, néhány pontban jelentősen módosult a költségvetés
belső struktúrája. A Gazdasági Programban foglaltak megvalósítására elkülönített 400 millió
Ft 285 millió Ft-tal csökkent. Ebből 200 millió Ft-ot adtak át tagi kölcsönként a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft.-nek, a további 85 millió Ft pedig a testület
további két döntésének a fedezetét jelenti, egyrészt a fürdő működéséhez szükséges költségeket, másrészt pedig egy olyan közlekedési beruházásnak a fedezetét, amelyre a Pápai Ipari
Parkban működő gazdasági társaságok tevékenységének a támogatása miatt van szükség. Elmondja, a Nagysallói út és a Juhar utca környékének a közlekedését szeretnék rendezni, méghozzá a tömegközlekedés számára értelmezhető módon.
A 2014. évi költségvetés elfogadása óta érkezett összegekkel kellett módosítani az érintett
előirányzatokat. A beruházásoknál az első félév előkészítő munkájának köszönhetően ismertté
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váltak azok a számok, amelyek egy korábbi becsléshez képest a valóságos fedezetet jelenthetik az egyes fejlesztési kiadásokra, így ezek tükrében kellett pontosítani az előirányzatokat.
Úgy gondolja, ezen túl az intézményi körből számos méltányolható kérést tudtak teljesíteni,
megjegyzi, itt nem személyi kiadásokról van szó, hanem azon túlmenően olyan dologi kiadásokról, kisebb beruházásokról, felújításokról, beszerzésekről, amelyeket az intézmények jogos
igényként fogalmaztak meg.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról.
A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:
15/2014. (VII.3.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város
Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben
szokásos módon – gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Ezt követően dr. Áldozó Tamás polgármester 8,55 órától szünetet rendel el. Ezt követően 9,10
órától folytatódik a napirendi pontok tárgyalása.
2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) 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
Elmondja, korábban néhány kérdés esetében felmerült, hogy részletesebben szabályozzák a
klasszikus, Képviselőtestülettel összefüggő intézményeket, például az interpelláció és a kérdések körét. Az előterjesztésben ezen képviselői jogosultságok szabályozásáról van szó. Elmondja, a Veszprém Megyei Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatának, illetve a
parlament Házszabálya gyakorlatának figyelembe vételével fogalmazták meg a szabályokat.
Hozzáteszi, eddig is lehetett interpellálni és kérdezni, csak az eljárási szabályok nem voltak
részleteiben kidolgozottak, amely esetleg vitára adhatott volna okot.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról.
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:
16/2014. (VII. 3.) önkormányzati 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 címzetes főjegyző
3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati
rendelet-tervezete 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
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A rendelet-tervezetet az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint
a Borsosgyőri és a Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának Testülete egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról.
A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:
17/2014. (VII. 3.) 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 önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben
szokásos módon – gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős:
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
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4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati
rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető
A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea, az Egyesített Szociális Intézmény
vezetője, Beke Ágnes bölcsődevezető, Ivján Ilona és Horváth Katalin bölcsődevezetőhelyettesek.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A rendelet-tervezetet az Egészségügyi és Szociális, valamint a Pénzügyi Bizottság, továbbá a
Borsosgyőri, és a Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának testülete egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról.
A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:
18/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben
szokásos módon – gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati
rendelet-tervezete az építészeti örökség helyi védelméről szóló 10/2014. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A rendelettervezet módosítása során a mellékletben foglaltak bővülnek, ahogy ezt korábban is jelezték.
A tervezet szerint helyi védettségű épület lesz a Rendőrség épülete, amelynek korszerűsítését
már ennek figyelembe vételével kell majd végrehajtani.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról.
A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:
19/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az építészeti
örökség helyi védelméről szóló 10/2014. (V.9.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben
szokásos módon – gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
6. Pápa Város Drogstratégiája 2014-2020
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető
A napirend tárgyalásán jelen van Oláh Márta, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, az Egészségügyi és Szociális, valamint a Humánerőforrás bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Szirbek Rita képviselő
Elmondja, az előterjesztés alapja a Nemzeti Drogellenes Stratégia, amely megvalósítási célként 2020-ig a szerhasználat nélküli életmód megvalósítását tűzte ki célul. Véleménye szerint
az elmúlt évek tendenciáira és szakértői elemzésekre alapozva Magyarország vonatkozásában
ezt nehezen tartja megvalósíthatónak. Példaként említi, hogy ez Magyarországnál fejlettebb
országokban sem sikerült, akik magasabb összeget tudnak a cél megvalósítására fordítani.
Mindemellett azokban az országokban, ahol a drogfogyasztást, illetve terjesztést halálbüntetéssel sújtják, az elrettentő büntetés ellenére sem érték el a célt.
További érvként említi, hogy a stratégiában is szereplő szemléleti keretváltozásra lenne szükség azon fiatalok esetében, akik pszichoaktív szereket használnak. Véleménye szerint a fiatalok többsége nem rendelkezik produktív életstílussal a pesszimista életszemlélet, valamint a
jövőkép hiánya miatt. Statisztikai mérésekkel egyértelműen nem megállapítható, hogy egy
fiatalból mikor lesz drogfogyasztó, alkoholista, vagy dohányos, és ennek mi a fő kiváltó oka.
Fontos lenne az érintettek korai kezelése, de a szülők nem mernek segítséget kérni, mert félnek a társadalmi előítéletektől és a gyermek felelősségre vonásától. Több esetben előfordul,
hogy akkor kérnek segítséget, amikor már nagyon nehezen megoldható a probléma.
További nehezítő tényező, hogy a szerekhez könnyen hozzá lehet férni - például az interneten
keresztül -, de Pápa vonatkozásában a környező városok is biztosítanak beszerzési lehetőséget.
A szermentesség teljes elérését megnehezíti, hogy a társadalom többsége a dohányzással és az
alkoholizmussal szemben egyre inkább elfogadóvá válik. Készítettek egy felmérést egy egyetem bevonásával - 766 középiskolás részvételével - amelyben azt a kérdést kellett megválaszolniuk, hogy kinek nem laknának a szomszédságában. A diákok 85%-a azt válaszolta, hogy
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leginkább drogfogyasztó szomszédságában nem élnének szívesen. A szermentesség elérését
tovább nehezíti, hogy a tanárok 59%-a úgy látja, hogy a diákok egészséges magatartása fokozatosan romlik. Valamint vannak olyan adatok, amelyek kimutatják, hogy például egy 2011es adat szerint 19 percenként egy ember halála hozható összefüggésbe a dohányzással, és azt
is köztudott, hogy a felnőtt népesség körülbelül 40%-a dohányzik. A tizenhét évesek egyharmada rendszeres dohányos, és az alkoholizmus körülbelül a lakosság 40%-át érinti.
Szívből kívánja, hogy a stratégiában megfogalmazott célt sikerüljön Pápa vonatkozásában
megvalósítani, ahhoz legyen meg mind a megfelelő anyagi lehetőség, illetve humán erőforrás,
és egy olyan intézményhálózat, amely segíti a szenvedélybetegek gyógyulását, rehabilitációját.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Úgy vélekedik, helyes a nagy célok kitűzése, utána viszont minden elért eredményt mérlegelni kell, és azt meg kell becsülni. Egy kis eredmény is emberi életeket változtathat meg, nem
lehet más a cél, mint segíteni minden nehéz helyzetben levő embernek. Egyetért azzal, hogy
ehhez feltétlenül szükséges a megfelelő szakemberállomány és intézményrendszer, a cél megfogalmazásnál az látszik, hogy a kellő elkötelezettség megvan hozzá.
Süle Zsolt képviselő
A drogstratégia megállapításaival, illetve célkitűzésével egyetért, azonban az elmúlt 20-25 év
stratégiáira hivatkozva utópisztikusnak tartja annak véghezvitelét. Véleménye szerint, amíg az
országos médiában háttérbe van szorítva a hagyományos - keresztény - értékrend, családmodell, és a kultúra, és ezzel szemben a különböző deviáns magatartásformákat népszerűsítenek,
addig egy-egy ilyen helyi stratégiának nem sok esélye van. Országos problémának tartja,
hogy ezek a magatartásformák kormányzattól függetlenül nem szorulnak vissza a médiában,
de természetesen helyi szinten lehet és kell is ellene küzdeni, azonban ezt szélmalomharcnak
véli. Mindezek ellenére sok sikert kíván a programhoz és mindazoknak, akik annak végrehajtásában részt vesznek.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Egyetért a média felelősségével az értékközvetítésben, azonban megjegyzi, hogy valószínűleg
nem volt még olyan középkorúakból álló tanácskozó testület a világtörténelemben, amely ne
úgy élte volna meg, hogy a konzervatív értékek veszélyben vannak és a fiatalok magatartása
az elvárthoz képest rosszabbul alakul, és így van ez a napjainkban is. A társadalomnak azt
kellene tisztázni, hogy mi az az értékstruktúra, amit folyamatosan közvetíteni illene a társadalmi intézményeknek bármely generáció számára. Abban is egyetért, hogy amit a zsidó keresztény kultúrán, illetve más hasonló értékrendszeren túl kitaláltak, az eddig véleménye szerint még nagyobb devianciákhoz vezetett. Azoknak, akik a stratégia megvalósításában szerepet vállalnak, a stratégiában megfogalmazott elvárásokhoz illő elkötelezettséget és kitartást
kíván, valamint azt, hogy a munkájuknak legyen olyan eredménye, hogy egyre kevesebb pápai találja majd meg ezekben a szerekben a megoldást.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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106/2014. (VII.3.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa város
2014-2020 időszakra szóló Drogstratégiáját az előterjesztésben
foglaltak szerint jóváhagyja.
Utasítja a Polgármestert, hogy a Stratégia megvalósításával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve folyamatos
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Oláh Márta KEF elnök

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 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
107/2014. (VII.3.) határozat
1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
14/2014. (II.5.) határozat, a 32, 33, 37, 38/2014. (III.6.) határozatok, a 76, 77, 78, 83/2014. (V.9.) határozatok, valamint a 86/2014. (V.29.) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja.
2.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
82/2014. (V.9.) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg Pápa Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete a Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány Alapító okiratának 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: folyamatos
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
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7. Vegyes ügyek
a) Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a szervezet munkájára vonatkozó egyik eljárási szabály – belső ellenőrzéssel kapcsolatos - módosítását jelenti.
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 határozatot hozta:
108/2014. (VII.3.) határozat
1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak
szerint jóváhagyja.
A Képviselőtestület döntése a kihirdetését 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 címzetes főjegyző
2.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodást az
előterjesztésnek megfelelően módosítsa, a módosított megállapodásokat aláírja.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

b) Pápai Pedagógus Művelődési Ház Közhasznú Alapítvány megszüntetése
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Elmondja, az alapítvány megszüntetése nem jelenti, hogy a Pedagógus Művelődési Ház, mint
épület, intézmény vagy közösségi tér szűnik meg. Egy korábban létrehozott alapítvány működése fog megszűnni, ami ennek a támogatására közösen lett létrehozva a szakszervezettel. A
Pedagógus Művelődési Ház ezt követően is minden olyan szolgáltatást el fog látni és közös-
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séget befogad, ami korábban ott más keretek között működött. Megjegyzi, az alapítvány működése tulajdonképpen okafogyottá vált.
Pingiczer Sándor képviselő
Elmondja, jelenleg egy szükségszerű és nem egy váratlan előterjesztésről van szó, aminek
elemeit már korábban is tárgyalta a Képviselőtestület. A Fő tér átadását követően az új funkció megköveteli, hogy legyen egy kiszolgáló létesítmény, amire a Pedagógus Művelődési Házat jelölték ki, és azt is előre látták, hogy a fenntartó szakszervezet anyagi támogatása csak
időleges, ami előbb vagy utóbb meg fog szűnni.
Megkérdezi, hogy a Pedagógus Művelődési Ház továbbra is kulturális célokat fog-e szolgálni
és az ott működő kis közösségek azt változatlan feltételekkel használhatják-e. További kérdése, hogy a Fő teret kiszolgáló funkciót inkább csak időleges és nagyobb rendezvények esetén
veszik igénybe, vagy lesznek-e olyan helyiségek, amiket a például a Pápai Városfejlesztő Kft
fog használni.
Amennyiben fentiek a korábbiakhoz hasonló módon fognak működni, akkor fenntartás nélkül
támogatja az előterjesztést, hiszen ebben az esetben szertefoszlik az a félelem, hogy a város
szívében egy ilyen központi helyen lévő intézményt a közösségek nem tudnak kulturális célokra használni.
Következő kérdése, hogy mit jelent az, hogy az alapítói vagyon pápai székhelyű szervezetre
száll, ebbe mi tartozik bele, és hogy ebben az esetben például a bútor is leltár szerint átadásra
kerül a szakszervezet részéről Pápa városának.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy a javaslatban szó szerint szerepel, hogy az intézmény továbbra is kulturális
célokat fog szolgálni, amennyiben a Képviselőtestület elfogadja az előterjesztést. Az pedig,
hogy kiszolgálja a Fő tér egyes rendezvényeit, ebbe pontosan beleillik. Példaként említi, hogy
egy nagyszínpadon lévő koncert esetén az együttes továbbra is fog tudni öltözni és ott kapja
meg a fellépéshez szükséges háttértámogatást.
Az, hogy az egyes közösségek melyik közösségi teret használják a városban, idővel változik,
akár a közösségek saját döntése alapján is. Ha például megvalósul a beköltözés a Helyőrségi
Művelődési Otthonba, akkor új terek nyílnak meg és vélhetően lesz, aki azt fogja választani.
Van olyan szervezet – a Jókai kör – amely jelenleg még a Pedagógus Művelődési Házban tart
fent irodát, de ha sikerül a Jókai házat felújítani, akkor elköltöznek. Mindezeket figyelembe
véve változások a jövőben is várhatóak lesznek, hiszen ez azt jelenti, hogy sokszínűbbé válik
az infrastruktúra rendszer, amely a helyi közösségeket szolgálja.
Az alapítói vagyonnal kapcsolatban elmondja, a Törvényszék dönt az alapítványban levő vagyon sorsáról és a Törvényszék más hasonló tevékenységet végző szervezetnek szokta azt
átadni. Ebben az esetben az lenne a célszerű, ha ezt a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő
Központ kapná meg. Amikor létrehoznak egy alapítványt, a vagyont egy célhoz rendelik, és
lemondanak arról, hogy a vagyon sorsára további befolyásuk legyen.
Venczel Csaba képviselő
A kuratórium tagjaként elmondja, a vagyon zömében tárgyi eszközöket, illetve irattári anyagokat jelent, aminek itt Pápán van inkább eszmei, mint anyagi értéke az amortizáció miatt. A
dokumentumtár - emléklapok plakettek és egyéb dokumentumok - inkább a városnak jelent
szellemi értéket, azok itt keletkezett történelmi hagyatékok. A kuratórium azt javasolja az
alapítókkal egyeztetve, hogy az említett vagyontárgyak lehetőség szerint maradjanak Pápán.
A Pedagógus Művelődési Ház eredeti rendeltetése nyilvánvaló, de napjainkra a pedagógusok
ilyen jellegű közösségi terei megváltoztak. A kurátorok legjobb akartuk ellenére sem találták
meg azt a kört, amit adott esetben be tudtak volna vonni közösségként a Pedagógus Művelő-
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dési Házba. Az iskoláknak, pedagógusoknak megvannak azok az egyéb lehetőségei - amelyet
igénybe is vesznek -, ahol a közösségi életet tudnak élni. Intézményvezetőként felajánlja,
hogy egyeztetve a fenntartóval adott esetben az általa vezetett intézmény könyvtárhelyiségeit
is igénybe vehetik. Kéri az előterjesztés elfogadását.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megjegyzi, hogy a világ változásával megszűnt az ilyen típusú, munkahelyek szerinti elkülönülés, a közösségi helyek átalakultak, hangsúlyozza, minden közösség tudja folytatni a munkáját.
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 határozatot hozta:
109/2014. (VII.3.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul
veszi, hogy amennyiben a Pedagógus Szakszervezet, mint alapító a Pápai Pedagógus Művelődési Ház Közhasznú Alapítvány
megszüntetéséről dönt, úgy az önkormányzat vállalja, hogy a
Pedagógus Művelődési Házat továbbra is kulturális célokra
hasznosítja.
Határidő:
Felelős:

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

c) Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. részére víziközmű vagyonelemek vagyonkezelésbe
adása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Elmondja, a víziközművek működését szabályozó jogszabályi környezet átalakulása miatt az
önkormányzatra rótt feladat folyamatos lesz, így biztosan fog még tárgyalni ezzel kapcsolatban a testület. Jelzi, hogy amikor a Pápai Hús 1913 Kft. kiegyenlítette a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. felé fennálló tartozását, akkor a társaság pozíciója lényegesen megváltozott, hiszen
egy igen magas, általa sokáig hitelezett összeghez jutott hozzá.
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 határozatot hozta:
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110/2014. (VII.3.) határozat
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a mellékletekben foglalt víziközmű elemeket a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésébe adja.
Felhatalmazza a polgármestert a hatályos szerződések kiegészítésére, a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve folyamatos
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

d) Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Tisztában vannak azzal, hogy a támogatás összege a Kirendeltség költségvetéséhez képest
kisebb nagyságrendű összeg, azonban úgy gondolják, gesztusként továbbra is kifejezi azt a
viszonyt, ami a város és a helyben működő Kirendeltség között korábbi években a fenntartás
időszakában kialakult.
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 határozatot hozta:
111/2014. (VII.3.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014. évi
költségvetése terhére a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2014. évi
katasztrófavédelmi feladatainak ellátásához 250.000,- Ft összegű adományt nyújt.
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal történő adományozási megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető
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e) Rákóczi Szövetség felvidék Beiratkozási Ösztöndíj Programjához támogatás biztosítása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi és a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, egy 2004-ben meghirdetett programról van szó, a támogatás nyújtásával az a
cél, hogy Losoncon az ottani magyar iskola első osztályába minél több magyar gyermeket
írassanak be. Az igazgató tájékoztatása alapján a beiratkozások jól alakulnak. Megjegyzi, korábban az alacsony beiratkozási létszám miatt az a veszély is fennállt, hogy nem indulhat első
osztály a magyar iskolában. Hozzáteszi, a szlovák polgármesterek mindig következetesen
segítették a magyar alapiskola elindulását, ebbe valószínűleg a testvérvárosi kapcsolatnak is
szerepe van. Sajnos az a tapasztalat, hogy az ottani lakosság 20 %-át kitevő magyar családok
a gyermekeiket a magyar óvoda után inkább szlovák általános iskolába íratják. A Rákóczi
Szövetség ebben az évben a beiratkozási programot kiterjesztette a Partiumra is, és van igény
a továbblépésre is.
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 határozatot hozta:
112/2014. (VII.3.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rákóczi
Szövetség felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj Programjának további
folytatásához Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése
Egyéb feladatok 14.3. Általános tartalék előirányzat terhére
200.000,- Ft összegű támogatást biztosít.
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
a polgármestert, hogy a Rákóczi Szövetséggel támogatási szerződést kössön.
Határidő:
Felelős:

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

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megköszöni a testület együttműködését, ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését
09.50 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

