PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE
Szám: 1/1- 142/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 27-i
ülésén, a Városháza „B” épületének nagytermében.

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester
Dr. Péntek Árpád, dr. Vörös Ibolya, Zsegraics Gyula, Máté István, Császár
Endre, Bocskay László, Venczel Csaba, dr. Hermann István, Erőss Bulcsú,
Grőber Attila, Szirbek Rita, Pingiczer Sándor képviselők, 14 fő.
Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
Dr. Nagy Krisztina aljegyző,
Rádi Róbert kabinetvezető,
Molnár István városfejlesztési osztályvezető,
Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető,
Szekeresné Markolt Zita adócsoport vezetője,
Bakalár Attila köztisztviselő,
Németh Edina okmányirodai csoportvezető,
Városi TV munkatársai,
Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa,
a Napló c. újság munkatársa,
Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,
Nagy Balázs köztisztviselő.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkéri Csonka Lászlót, a Globomax Zrt. értékesítési osztályvezetőjét, néhány mondatban
mutassa be a képviselőknek az új szavazatszámláló rendszer használatát.
Csonka László ismerteti a szavazatszámláló rendszer működését.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 8,00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a
Képviselőtestület ülése határozatképes, 14 fő képviselő jelen van.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy két napja elhunyt Limperger István, Pápa Város
Díszoklevelével kitüntetett személy, Csollány Szilveszter olimpiai bajnok edzője.
Bejelenti, hogy ifj. Máté István, a Borsosgyőri Városrész Önkormányzatának képviselője
lemondott képviselői mandátumáról.
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Megköszöni a képviselőknek, hogy részt vettek az elmúlt héten rendezett cigány-magyar
együttéléssel kapcsolatos fórumon, véleménye szerint ezt a fajta párbeszédet a közeljövőben
is folytatniuk kell, akár egy testületi ülés napirendjének keretében.
Bejelenti, hogy Menyhárt László gazdasági osztályvezető köztisztviselői jogviszonya közös
megegyezéssel megszűnt, Menyhárt László a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt.-nél vállalt állást.
Köszönetet mond az elmúlt 22 évben végzett munkájáért.
Menyhárt László
Elmondja, egészségi állapotára tekintettel döntött úgy, hogy 2012. szeptember 16-i hatállyal
közös megegyezéssel kéri a köztisztviselői jogviszonyának megszüntetését. Köszönetet mond
a testület tagjainak a munkájához nyújtott támogatásukért, további munkájukhoz jó egészséget
és szakmai sikereket kíván.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Jó egészséget és sok szép évet kíván Menyhárt Lászlónak a Pápai Vízműnél.
Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról azzal a kiegészítéssel,
hogy a 128. és 129. sorszámú előterjesztéseket a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület.
A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
102/2012. (IX.27.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012.
szeptember 27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1.

Fejlesztési célú feladatok finanszírozása
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

2.

Beszámoló az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

3.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012.
(…) önkormányzati rendelet-tervezete az állattartásról szóló
32/1992. (XII.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Németh Edina okmányirodai csoportvezető

4.

I. Beszámoló a város belföldi és nemzetközi turisztikaiidegenforgalmi marketing tevékenységéről
II. Tourinform beszámoló 2009-2011.
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

5.

Beszámoló Pápa Város Önkormányzata által fenntartott
közoktatási intézmények IKT fejlesztéséről
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
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6.

I. Beszámoló a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2012. I.
félévben végzett tevékenységéről
II. Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

7.

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 a 114., a 126. és a 127. sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja
meg a testület.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt.
A Képviselőtestület 8,05 órakor zárt ülésen, majd 8,50 órakor 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.
A további napirendek tárgyalása előtt megadja a szót Erőss Bulcsú képviselőnek.
Erőss Bulcsú képviselő
A helyi termelői piac bevezetésével kapcsolatban levélben megkereste Kanozsainé dr. Pék
Mária jegyzőt és kérte, hogy a helyi szabályozást áttekintve próbáljanak megoldást találni
arra, hogyan lehetne Pápán termelői piacot létrehozni. Levelére kapott válaszban az áll, hogy
a jogalkotó nem sorolja az önkormányzat kötelező feladatai közé a helyi termelői piac
működtetését, továbbá jelenleg is megvan a lehetőség a saját kertben megtermelt zöldségek,
gyümölcsök árusítására. Elmondja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
13. § 14. pontja szerint az önkormányzat feladata a kistermelők, őstermelők számára – a
jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a
hétvégi árusítás lehetőségét is. A jelenleg érvényben lévő jogszabály és a 2013. január 1-jétől
hatályba lépő jogszabály is differenciál a települések között a feladatellátást tekintve. A helyi
termelői piac nem egyezik meg a napi piaccal, a helyi termelői piac bevezetése kevesebb
kötelezettséggel és több joggal járna a helyi termelők számára. A levelére kapott válasz azt is
tartalmazza, hogy megkeresése nem felel meg a Szervezeti és Működési Szabályzatban
foglaltaknak. Hozzáteszi, nem azért kereste meg Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzőt, hogy
önálló képviselői indítványt nyújtson be, hanem hogy a helyi szabályozást áttekintve
tájékozódjon a helyi termelői piac elindításának, fenntartásának költségeiről, majd ezt
követően egy olyan rendelet-tervezetet próbáljanak meg benyújtani a testület elé, amely
szabályozza, és megengedi az elkövetkezőkben a helyi termelői piac kialakítását a városban.
Tudomásul veszi és elfogadja a választ, a testület soron következő ülésére önálló képviselői
indítványként fogja benyújtani a helyi termelői piaccal kapcsolatos előterjesztését. Bízik
abban, hogy fideszes képviselőtársai támogatni fogják indítványát, és látják azt, hogy ez a
helyi termelők és a város életében milyen fontos lenne. Hozzáteszi, a helyi termelői piac
beindítása minimális költségekkel járna.
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2.

Beszámoló az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás
mellett, a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról.
A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
107/2012. (IX.27.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az
önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót
elfogadja.
3.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…)
önkormányzati rendelet-tervezete az állattartásról szóló 32/1992. (XII.29.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Németh Edina okmányirodai csoportvezető

A napirend tárgyalásán jelen van Németh Edina okmányirodai csoportvezető és Bakalár
Attila köztisztviselő.
Dr. Hermann István képviselő
Elmondja, az állattartással kapcsolatos szabályokat központi jogszabályok tartalmazzák, ezért
szükséges az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, azonban bízik abban, hogy a
körzetébe tartozó állattartással kapcsolatos problémák továbbra is megfelelően kezelhetők
lesznek.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, az állattartással kapcsolatos szabályok megalkotása a 90-es évek közepén a
testületnek sok munkát adott.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:
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19/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az
állattartásról szóló 32/1992. (XII.29.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről 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.

I. Beszámoló a város belföldi és nemzetközi turisztikai-idegenforgalmi
marketing tevékenységéről
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Humánerőforrás és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Szirbek Rita képviselő
Megkérdezi, milyen tapasztalatai vannak a bonrendszer bevezetésének, hány bon került
forgalomba és melyik volt a legnépszerűbb. A beváltóhelyeken kívül további két hely
csatlakozott az elfogadóhelyekhez. Kérdése, terveznek-e még további elfogadóhelyet, illetve
jelenleg miért ilyen kevés ezeknek a száma. Véleménye szerint a szabadidő tartalmas
eltöltése, és a város megismerése miatt több elfogadóhelyre lenne szükség.
A partnervárosi kapcsolatok keretében ugyan eljut Pápa híre a külföldi városokhoz, azonban
érdekelné, hogy ezen kívül külföldi oldalakon értesülhetnek-e az érdeklődők a látnivalókról.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a városmarketing korszakváltás előtt áll, a jelenleginél jóval hangsúlyosabban
kívánják megjeleníteni a turisztikai piacon a várost, azonban az anyagi lehetőségek jelenleg
ezt nem teszik lehetővé. Mindenekelőtt a Fő tér, és az Esterházy-kastély felújítását kell
befejezniük. Vannak elképzeléseik egy turisztikai marketing-kampány felépítésére, továbbá
arra is, hogy ki jelenjen meg a város arcaként, azonban a kérdés nem időszerű. Külföldi
marketing-eszközöket is használnak, ezek közül az internetes módszerek a legolcsóbbak.
Mindemellett a hagyományos, nyomtatott formákban is gondolkodnak, példáként említi, hogy
a Felvidéken már jelentettek meg szlovák nyelvű hirdetést. Talán ennek is köszönhető, hogy a
Várkertfürdőbe gyakran látogatnak szlovák vendégek egyéni, és csoportos utazás keretében
is.
A bonrendszer egy lépést jelenthet a jövőben kibocsátandó városkártya irányába, amely
átfogó kedvezményt biztosíthat a hozzá csatlakozó gazdasági társaságok bizonyos
szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez. Egyelőre a bonrendszer olyan termékeket gyűjt össze,
amelyek a városban prémiumkategóriás terméknek számítanak, ebből kifolyólag óvatosan kell
kezelni azokat. Nem szeretnék, ha a befogadóhelyek számának növelése által alulmárkáznák a
terméket.
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Rádi Róbert kabinetvezető
Elmondja, még nem állnak rendelkezésre a bonrendszer bevezetésével kapcsolatos összesített
adatok, azok év végén realizálódnak a pénzügyi zárást követően. Annyit elmondhat, hogy a
visszajelzések szerint a bonrendszer bevezetése beváltja a hozzá fűzött reményeket. Példaként
említi, hogy tegnap 68 fő látogatta meg az Esterházy-kastélyt, amelyek közül mindenki kérte
a Kékfestő-múzeumos bon beszámítását. Bízik abban, hogy sikerül olyan célközönséget
találni, akik külön-külön nem tudnák megfizetni a belépőket, azonban a bonrendszer
segítségével nemcsak egy turisztikai attrakciót tudnak megtekinteni, illetve annak
szolgáltatásait igénybe venni. Úgy látja, elképzeléseik jó irányba haladnak. A bonok
felhasználása ciklikusan változik, nyáron az Esterházy-kastélyban főleg a Várkertfürdő
bonjait váltották be, az ősz folyamán inkább a Kékfestő-múzeum meglátogatása után
érkeznek látogatók a kastélyba. A bonrendszerből gyűjthető tapasztalatok hozzájárulhatnak a
később kialakítandó csomagok sikerességéhez. Év végén derül majd ki, hogy a bonrendszer
bevezetésével nőtt-e a látogatószám, illetve milyen hatással volt a bevételekre. Hozzáteszi,
amennyiben erre igény van, szívesen tájékoztatják a testületet.
Grőber Attila képviselő
Kéri, hogy a SAC/C-17 program keretében itt lakó családoknak több, a várost bemutató
programot szervezzenek, hiszen mindenkinek az érdeke, hogy a következő években ne
egyedülálló katonák, hanem családok érkezzenek Pápára.
Javasolja, hogy hívják fel a pápai iskolaigazgatók figyelmét a Zsinagógában lévő kiállításra.
Elmondja, többször tapasztalta, hogy a médiában a pápai futballcsapatot Lombard
megnevezéssel illetik, holott a csapat neve Lombard Pápa FC. Kéri, hívják fel erre a
tulajdonos figyelmét, hiszen ez nem erősíti a város marketingtevékenységét.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a SAC programban résztvevőkkel minden erőfeszítésük dacára eltérően
gondolkodnak. Meggyőződése, hogy ebben az ügyben a magyar oktatási rendszer legjavát
képviselték, az itt élő családok azonban mindezek ellenére egy másik iskolatípus mellett
döntöttek. Úgy látja, számukra vonzerőt jelent, hogy amerikai iskola működik a városban.
Hozzáteszi, információi szerint a városból távozó külföldiek nem tájékoztatják az ide
érkezőket, valamint a SAC programban részt vevők saját, belső használatú internetes
felületeken osztják meg egymással a tapasztalataikat.
Az elfeledett szomszédaink című, a Zsinagógában található fotókiállításra az igazgatói
értekezleten felhívták az intézményvezetők figyelmét, és várják a csoportok érkezését. A
kiállítás látogatása október 31. után is biztosított, a kiállítás – annak jellege miatt –
többszörözhető, így egyszerre több helyen is be tudják mutatni.
Egyetért Grőber Attila képviselővel, hogy Lombard Pápa FC-ként említsék a város csapatát,
ez elvárás is lehet, azonban a sportújságok szokásait nem tudják befolyásolni. A csapat több
mérkőzését közvetíti a televízió, amelyek városmarketing szempontból is fontosak
lehetnének. Példaként említi, hogy a felezővonalnál megjelenhetne a város címere, vagy
egyéb pápai attrakcióra vonatkozó információ. Bízik abban, hogy ez a tavaszra már változni
fog.
Dr. Hermann István képviselő
Hozzászólásában elmondja, tapasztalatai szerint a SAC program keretében a városba érkező
külföldieknek nincsen igénye a magyar kultúra megismerésére. Kevés olyan külföldit ismer,
aki magyarul kezdett volna tanulni. Hozzáteszi, fordított esetben őt érdekelné az idegen
ország kultúrája, nyelvezete. A külföldiek nem egy helyen való elhelyezése nem váltotta be az
ahhoz fűzött reményeket.
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Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, türelmesnek kell lenni, megjegyzi, az elmúlt héten egy nagyobb létszámú holland
csoport látogatott a városba.
Venczel Csaba képviselő
Véleménye szerint a nyelv elsajátításának lehetőségeit el kell választani Magyarország, ezen
belül Pápa turisztikai látványosságaitól. Többször tapasztalta, hogy az itt élő külföldiek
elhozzák a városba családtagjaikat. Javasolja a Tourinform Iroda munkatársainak az emailben való megkeresések számának növelését, és a külföldiek elérhetőségének frissítését.
Szerinte a városmarketinget az elektronikus médián keresztül közvetíthetik külföldre.
Bocskay László képviselő
Elmondja, a városmarketing szempontjából a bonrendszer bevezetése előrelépésnek számít,
hiszen sok olyan attrakció van Pápán, amit a kedvezmények nélkül nem néznének meg a
városba látogatók.
Azt tapasztalta, hogy a Pápai Cicege és Bornapokon sok külföldi vett részt. Véleménye szerint
az teljesen érthető, hogy magyar nyelvű kulturális rendezvényeken, színházi előadáson nem
vesznek részt.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a magyar nyelvtől valóban tartanak, de arra is volt példa, hogy a finn
kommunikációs tiszt megtanult magyarul beszélni.
Grőber Attila képviselő
Úgy gondolja, a marketing nemcsak a Pápai Platán Kft. és a Tourinform feladata, hanem a
marketinget maguk a képviselők is megtestesítik. A képviselők személyes felelőssége, hogy
hozzájáruljanak a város népszerűsítéséhez, például az angol nyelv elsajátításával. Javasolja,
hogy a városi intézmények munkatársai számára biztosítsanak lehetőséget a nyelvtanulásra.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a program indulásakor a város több tízmillió Ft-ot költött el azoknak az
intézmények dolgozóinak nyelvtanfolyamára, akik vélhetően a legtöbbet lesznek kapcsolatban
a külföldiekkel. A tanfolyamok több-kevesebb sikerrel lezárultak, a megtanultak nyomon
követésére, frissítésére szükség lenne. Úgy gondolja, a város jól reagál az itt élő külföldiek
sokaságára, példaként említi, hogy az étlapok már háromnyelvűek, és hirdetések is jelennek
meg már több nyelven. Mindezekből úgy érzi, jó úton járnak, ahonnan van hová fejlődni.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a város belföldi és nemzetközi
turisztikai-idegenforgalmi marketing tevékenységéről szóló
beszámolót.
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II. Tourinform beszámoló 2009-2011.
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
A napirend tárgyalásán jelen van Gaál Gyula Istvánné irodavezető és Huszár Hajnalka, a
Piros-kék Kft. ügyvezetője.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Humánerőforrás és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Gaál Gyula Istvánné
Elmondja, a Bázisrepülőtérre költöző családokat az ide érkezésükkor nemcsak a
látványosságokról és turisztikai attrakciókról tájékoztatták, hanem a városban található
szolgáltatókról is. Hozzáteszi, az itt dolgozók családtagjai rendszeresen felkeresik az irodát
akár ajándékvásárlás címén, akár a városban lévő szolgáltatókkal kapcsolatban tanácsért, vagy
csupán, mert kiránduláshoz keresnek információs anyagot.
Dr. Péntek Árpád képviselő
Megkérdezi a Tourinform Iroda vezetőjétől, hogy 2010-ben miért csökkent az iroda
vendégforgalma, milyen a 2012-es év látogatottsága, továbbá hogyan oszlik meg a vendégek
aránya a helyiek és a turisták között, a turisták között pedig milyen a külföldiek és a
szervezett csoportok aránya.
Venczel Csaba képviselő
Érdeklődik, hogy az általa említett, külföldiek elérhetőségét tartalmazó levelezőlistát hogyan
kezelik, illetve az irodába betérő ügyfeleknek biztosítanak-e lehetőséget arra, hogy
megadhassák az e-mail címüket.
Erőss Bulcsú képviselő
Megkérdezi, hogy a SAC programban részt vevő külföldieken kívül mely országokból
érkeznek még a városba turisták, van-e ezzel kapcsolatos kimutatás.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Venczel Csaba képviselő kérdésére válaszolva elmondja, a többi turisztikai szolgáltatásnál –
Várkertfürdőnél, Esterházy-kastélynál - is van olyan törekvés, hogy összegyűjtsék a látogatók
e-mail címét. A turisztikai termékek évről évre változnak, ezekről tájékoztatni kell az
érdeklődőket.
Huszár Hajnalka ügyvezető
A direktmarketinggel kapcsolatban elmondja, a Várkertfürdő valóban egy jó helyszín arra,
hogy a városba érkező vendégektől adatot gyűjtsenek, ami által elégedettségi mutatókat is
tudnak mérni, valamint feltüntethetik az elérhetőségeiket és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy
tájékoztassák őket Pápa városának turisztikai attrakcióiról, programjairól elektronikus
levélben. Ez a módszer a turisztikai, idegenforgalmi kiállításokon, rendezvényeken is jól
működik, hiszen ott is végeznek elégedettségi felmérést, és lehetőséget adnak az
elérhetőségek feltüntetésére. Elmondja, a Várkertfürdőnek és a turisztikai kiállításoknak
köszönhetően körülbelül ezer e-mail cím áll rendelkezésükre. Hozzáteszi, az internet még
nem uralja teljesen a világot, szívesen mennek be az emberek személyesen az irodába, és
olvassák el az ott kapott prospektusokat.
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Gaál Gyula Istvánné
Elmondja, a vendégforgalomból azt nem lehet kiszűrni, ki honnan érkezik, a Magyar
Turizmus Zrt. kérésére egy füzetbe csak azt írják be, ki miért érkezik és milyen nyelvet
beszél. Az a meglátása, hogy egyre több külföldi tér be az irodába, akik közül sokan a
kempingből érkeznek. Elmondja, a rendezvényekről a levelezőrendszerükben szereplőkön
kívül az összes Tourinform Irodát értesítik. Véleménye szerint a 2010-es vendégforgalomcsökkenést a válság idézhette elő, azonban a Termálfürdő bővítésekor és az Esterházy-kastély
átadásakor rohamos növekedést figyelhettek meg.
Huszár Hajnalka ügyvezető
Elmondja, a 2010-es visszaesést követően 2011-ben a Tourinform Iroda megpróbált
erőteljesebben együtt dolgozni a szakmai szervezettekkel, példaként említi, hogy több
alkalommal fogadták szaklapok újságíróit, illetve a tourinform irodák dolgozóinak is tartottak
városnéző programot, így ők a későbbi vendégeknek személyes tapasztalataikat tudják
továbbadni. Hangsúlyozza, szerinte ennek is köszönhető a vendégforgalom növekedése. Az
elmúlt héten idegenvezetőknek mutatták meg a város idegenforgalmi attrakcióit, és a
visszajelzésekből kiderült, hogy rendkívül elégedettek voltak, nagyon tetszett nekik a város.
Szirbek Rita képviselő
Az iroda 1997 júniusában kezdte meg működését, amelyhez 2007. áprilisban kapcsolódott be
a Piros-kék Kft. A Kft. szerződését - amelyet a Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai
Nonprofit Kft.-vel kötöttek - áprilisban hosszabbították meg december 31-ig. Érdeklődik,
hogy a 2013. januártól hatályba lépő szerződés eltér-e tartalmában a mostani szerződéstől,
vannak-e új elvárások a város részéről, illetve van-e olyan ötlet a Kft. részéről, amivel segíteni
tudja a város marketingtevékenységét. Megkérdezi – amennyiben nyilvános az adat –
mekkora szolgáltatási díjjal köttetett meg a szerződés.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, havi 500 eFt a szolgáltatási díj összege.
Dr. Vörös Ibolya képviselő
Örömmel hallotta, hogy tartják a kapcsolatot más városok tourinform irodáival. Érdeklődik,
hogy a várost népszerűsítő kiadványokból is juttatnak-e el ezekbe az irodákba, illetve Pápa is
tud-e információval szolgálni más városok nevezetességeiről. Ezt dicséretes dolognak tartja.
Huszár Hajnalka ügyvezető
Az említett lehetőségeken kívül egyéb, országos lehetőségeket is megpróbálnak megragadni,
példaként említi az ingyenes televíziós reklámkampányokat. A városi nagyrendezvények
programjait – amennyiben azok programja három-négy héttel az esemény előtt készen van azonnal továbbítják a Magyar Turizmus Zrt. felé, akik a televíziós műsorokat koordinálják.
Ennek köszönhetően többször szerepeltek pápai rendezvények a Magyar Televízió
programajánló műsoraiban, és különböző kiadványokban. Ezt a lehetőséget szeretnék tovább
erősíteni, hiszen ez országos lefedettséget jelent ugyanúgy, mint a tourinfom irodákkal való
kapcsolattartás. Mindezeken túl a régiós és az országos szervezettel is kapcsolatban állnak.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szirbek Rita képviselő kérdésére válaszolva elmondja, a jövő évre vonatkozóan a szerződő
partner bizonytalan. Amennyiben a TDM pályázat nyertesnek bizonyul, a TDM szervezetnek
kell a Tourinform Irodát fenntartani, neki kell majd a szerződést megkötnie. Hozzáteszi,
nyertes pályázat esetén meg tudják többszörözni a rendelkezésre álló pénzt. Elmondja, a
szerződést a tapasztalatok birtokában módosíthatják. Fontosnak tartja elmondani, hogy
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minőségében nem lehet összehasonlítani az irodában most folyó munkát a korábban
tourinform néven a városban folyt munkával. Ezt a Magyar Turizmus Zrt.-től kapott
minősítések is megerősítik, ezek megtekinthetők. A minősítések szerint a Pápai Tourinform
Iroda az ország legjobbjai közé tartozik.
Grőber Attila képviselő
Megkérdezi, vannak-e a városban képzett, illetve idegen nyelvet beszélő idegenvezetők,
tervezik-e idegenvezető-képzés szervezését vagy támogatását, továbbá közvetít-e az iroda
olyan szolgáltatást, ahol a látogatók idegenvezetővel fél,- vagy egy nap alatt nézhetik meg a
város nevezetességeit.
Rádi Róbert kabinetvezető
Elmondja, négy évvel ezelőtt a testület felhatalmazta a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és
Kollégiumot idegenvezető-képzés megszervezésére. A körülményeket megvizsgálták és
megállapították, hogy a képzés költséges és hosszadalmas lenne, és végkimenetelét tekintve
egyáltalán nem lett volna biztos. Mindezzel együtt nem vetették el annak lehetőségét, hogy
Pápán idegenvezető-képzés legyen, azonban ez kizárólag komoly akkreditációs folyamat
révén, meghatározott tananyag tartalommal és megfelelő képzettségű emberekkel lehetséges.
Tavaly a Pápai Platán Kft. keretében ún. csoportkísérő képzést próbáltak beindítani, ez
jelenleg folyamatban van. A más városok tourinform irodáiból érkezett munkatársak
idelátogatása során merült fel az ötlet, hogy megkeresik Budapesten az akkreditált
programmal rendelkező, iskolarendszeren kívül működő képzőhelyeket, hogy indítsanak
Pápán is idegenvezető-képzést. Felajánlották, hogy a képzéshez a Tourinform Iroda és a Pápai
Platán Kft. megfelelő körülményeket, helyszínt, szervezési tapasztalatot és segítséget nyújt. A
Pápai Platán Kft. munkatársai kidolgozták az ezzel kapcsolatos ún. ösztöndíjrendszert, ami
által támogatást nyújthatnának a viszonylag költséges képzéshez. Hozzáteszi, megpróbálnak
megfelelni a feladatnak és mindent megtenni a képzés elindítása érdekében, hiszen tisztában
vannak azzal, hogy ez egy megoldásra váró feladat. Az Esterházy-kastély projekt keretében
ide érkező évi 85.000 látogató a város egyéb turisztikai attrakciójára is kíváncsi, és fontos
kiszolgálni az igényeket.
Huszár Hajnalka ügyvezető
Hozzáteszi, jelenleg nem olyan magas a városban az idegen ajkú vendégek száma, akik miatt
egy idegenvezetőt teljes munkaidőben kellene foglalkoztatniuk. Alkalomszerűen mindig
biztosítanak az érdeklődőknek, ha nem is idegenvezetőt, hanem csoportkísérőt magyar, angol,
olasz és német nyelven. Hangsúlyozza, eddig minden esetben sikerült megoldást találniuk,
bármilyen anyanyelvű vendég érkezett a városba. Az idegenvezető képzés valóban költséges
és hosszadalmas, és a pápai, idegenvezető képzettséggel rendelkező személyek jelenleg más
városokban dolgoznak, mivel nem tudnak nekik teljes munkaidős állást ajánlani. Hozzáteszi,
akár fél vagy egynapos programokhoz is tudnak kísérőt biztosítani.
Szirbek Rita képviselő
Elismeréssel beszél a Tourinform Iroda tevékenységéről, azonban nem érti, hogy a Piros-kék
Kft. székhelye miért Celldömölkön van, és miért oda fizeti a helyi iparűzési adót, így a Kft.
vezetője nem mondhatja el magáról a város szlogenét, hogy egy kicsit mindenki pápai.
Mindemellett megköszöni a munkájukat, amit a város népszerűsítése érdekében tesznek.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, az iparűzési adót ott kell fizetni, ahol a Kft. bevétele keletkezik.
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Huszár Hajnalka ügyvezető
Elmondja, azért celldömölki a Kft. székhelye, mivel ő ott született és a cég alakulásakor is ott
lakott. Az irodahelyiségeket bérlik, és azok székhellyé minősítéséhez további engedélyekre
lett volna szükség. A Kft. az adóját valóban a városnak fizeti, úgy tudja, ennek minimális
százalékát kell a székhely településnek befizetni. Elmondja, a kollegái pápaiak, ő 12 éve
dolgozik Pápán, és ezáltal kicsit ő is pápainak érzi magát.
Unger Tamás alpolgármester
Elmondja, az idegenvezető-képzés komoly procedúrát jelent, ezért az is felmerült, hogy a
városban dolgozó nyelvtanároknak adnak lehetőséget a csoportok kísérésére, amelyhez
komoly várostörténeti anyagokat is összeállítottak Mezei Zsoltnak köszönhetően. Véleménye
szerint ez jó alapot adhat a tevékenységükhöz, amellyel szabadidejükben kiegészíthetik
keresetüket. A beszámolóból hiányolta az iroda Magyar Turizmus Zrt.-vel való kapcsolatának
bemutatását. Fontosnak tartja elmondani, hogy a Magyar Turizmus Zrt. közép-dunántúli
igazgatójának, Bodrogai Lászlónak kiváló a kapcsolata a pápai irodával. Bodrogai László
havonta legalább egyszer ellátogat a városba és komoly elismeréssel beszél az itt folytatott
idegenforgalmi fejlesztési tevékenységről. Két héttel ezelőtt egy székesfehérvári tourinformos
találkozón a közép-dunántúli regionális marketing tervvel kapcsolatban szó volt az
elkövetkező két év terveiről. A találkozón Huszár Hajnalkával együtt vettek részt, és kérték,
hogy jelenítsék meg a marketingtervben a Játékfesztivált, a Pápai Cicege és Bornapokat,
illetve szerepeljen benne a Fő tér, és az Esterházy-kastély. A Magyar Turizmus Zrt.-nek olyan
– sok esetben térítésmentes – médiamegjelentetési lehetősége van, többek között külföldön is,
amelyet a város nem tudna finanszírozni. A közeljövőben Ausztriában szerveznek egy
turisztikai találkozót, amelyre a pápai Tourinform Irodát is meghívták. Úgy gondolja, itt
lehetőség lesz a pápai idegenforgalmi desztinációk reklámozására. A beszámolóban szereplő
mutatók önmagukért beszélnek, gratulál a Tourinform Iroda tevékenységéhez, és bízik a
munka sikeres folytatásában.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a Pápai Cicege és Bornapokat a rendezvény előtt folyamatosan reklámozták a
Magyar Televízió csatornáján. Hozzáteszi, 2012. október 22-én a Berlini Magyar
Nagykövetség vendégei lesznek és elmondhatják, miért érdemes Pápán üzleti lehetőséget
keresni. Ez is azt jelzi, hogy folyamatosan élnek a külföldi reklámozás lehetőségével. A
bemutatkozásra a Pápa Városi Televízióval német nyelvű filmet készítenek, amelyet más
német területen is fel tudnak majd használni.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta Tourinform Iroda tevékenységéről
szóló beszámolót.
7. Vegyes ügyek
a) Balatonfüredi Állami Szívkórház területi ellátási kötelezettségének módosítása
A napirend tárgyalásán jelen van Prof. Dr. Veress Gábor, a balatonfüredi Állami Szívkórház
főigazgatója.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
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Prof. Dr. Veress Gábor főigazgató
Elmondja, még mindig kicsit pápainak érzi magát, itt tanult és az orvosi pályafutását is a Gróf
Esterházy Kórházban kezdte meg belgyógyászként. Később Budapesten, majd az Amerikai
Egyesült Államokban dolgozott, és örömmel tért haza Veszprém megyébe a balatonfüredi
Állami Szívkórház főigazgatójaként.
A balatonfüredi Állami Szívkórház országos feladata a kardiológiai rehabilitáció, a másik
feladata a sürgősségi és hemodinamikai kardiológiai ellátás. Utóbbi ellátást 20 éve szervezték
meg, kizárólag Balatonfüreden végeznek szívkatéterezést, pacemaker és defibrillátorbeültetést, valamint a ritmuszavarok kezelésére itt használják egyedül radiofrekvenciás
ablációt, és a progresszivitás csúcsán látják el orvosaik a betegeket. A területi ellátási
kötelezettségek szempontjából a balatonfüredi Állami Szívkórház a nyugat-dunántúli
régióhoz tartozik, ami négy megyét érint, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém
megyét. Sajnos Veszprém megye esetén Pápa térségét kivették a 2b hemodinamikai
kardiológiai ellátásból, ami komoly veszteséget jelentett az intézménynek. Hozzáteszi, a
betegek is ragaszkodnak a balatonfüredi ellátáshoz, és a mentés szempontjából is kedvezőbb a
balatonfüredi ellátás a győrinél. A közel 80.000 pápai beteg elvesztése miatt az intézménynek
gondot okoz az elektrofiziológiai és hemodinamikai műtő fenntartása és működtetése. A
régióban egyedüli centrum lévén az év minden napján 24 órás ellátást kell biztosítaniuk, ezt a
kardiológiai szakmai kollégium is megerősítette. Mindezekre tekintettel rendkívül fontos
lenne a területi ellátási kötelezettség módosítása. Bízik abban, hogy a Képviselőtestület
támogatni fogja a kérésüket. A határozati javaslatban a 2b típusú sürgősségi kardiológiai
ellátás helyett javasolja a 2b típusú hemodinamikai kardiológiai ellátás megnevezést, ugyanis
azokat a krónikus betegeket is ellátják, akik szívkatéterezésre, pacemaker beültetésre és egyéb
beavatkozásokra várnak. Kéri, hogy amennyiben elfogadja a testület a határozati javaslatot,
arról értesítsék dr. Török Krisztinát, a GYEMSZI igazgatóját, valamint dr. Szócska Miklós
államtitkárt.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a Főigazgató Úr módosító javaslatát elfogadja, így az eredeti előterjesztésnek
tekintendő. Hozzáteszi, 29 városkörnyéki település figyelmét hívták fel arra, hogy hozzák
meg ezt a döntést, hiszen a polgármester kezdeményezheti az ellátási körzetben való
változtatást.
Dr. Vörös Ibolya képviselő
Elmondja, Pápa és környéke lakosainak szívbetegségekkel kapcsolatos ellátása évtizedek óta
Balatonfüredhez kapcsolódott. Az ellátás mindig korrekt volt, megfelelt a szakma
szabályainak, kiváló volt az intézménnyel az együttműködés. Az egészségügy ellátó
rendszerének változását követően új területi ellátási kötelezettségek és finanszírozások
alakultak ki. Az Állami Szívkórháznak a területvesztés mellett az ebből következő
finanszírozási problémák okoztak gondot, Pápa városának pedig nem mindegy, hogy a
betegellátás milyen gyorsan és milyen színvonalon történik. A balatonfüredi kórházban jól
felkészült szakemberek dolgoznak, és a betegellátás érdekében szeretné, ha Pápa újra a
balatonfüredi Állami Szívkórház ellátási területéhez tartozhatna, ezért kéri a képviselőket az
előterjesztés támogatására.
Prof. Dr. Veress Gábor főigazgató
Megköszöni dr. Vörös Ibolya főigazgatónak a hozzászólását, fontosnak tartja, hogy a pápai
kórház vezetője is hasonlóképpen foglal állást az ügyben.
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Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
108/2012. (IX.27.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért
azzal, hogy Pápa város lakosságának - a 4000 kódszámú
kardiológia ellátás vonatkozásában - a 2b típusú hemodinamikai
kardiológiai ellátását a balatonfüredi Állami Szívkórház lássa el
a 3 progresszivitási szintű kardiológiai osztályán és ennek
megfelelően kezdeményezi a területi ellátási kötelezettség
módosítását.
A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg, a területi ellátási kötelezettség
módosítása iránt nyújtson be kérelmet az egészségügyi
államigazgatási szervhez.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Áldozó Tamás polgármester 10,05 órától szünetet rendel el, majd a Képviselőtestület
10,25 órakor folytatja a napirendek tárgyalását. A szünet alatt Máté István és Grőber Attila
képviselő elment a testület üléséről, jelen van 12 fő képviselő.
5. Beszámoló Pápa Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási
intézmények IKT fejlesztéséről
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
A napirend tárgyalásán jelen van Heizer Zoltánné, Horváth Attila, Venczel Csaba
intézményvezető, Karnerné Pethő Katalin és Ferenci Kálmán intézményvezető-helyettes.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, a
fejlesztés az önkormányzat hibáján kívül sajnos évekig elhúzódott.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról.
A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül elfogadta a Pápa Város Önkormányzata által
fenntartott közoktatási intézmények IKT fejlesztéséről szóló
beszámolót.
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5.

I. Beszámoló a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2012. I. félévben végzett
tevékenységéről
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, még nem tisztázott, hogy 2013. január 1-jétől a Többcélú Kistérségi Társulás
milyen szervezeti egységekben és milyen forrásból látja majd el feladatait, például a belső
ellenőrzést és az orvosi ügyelet működtetését.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról.
A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a Pápai Többcélú Kistérségi
Társulás 2012. I. félévében végzett tevékenységéről szóló
tájékoztatót.
II. Pápai Többcélú Kistérségi Társulás
módosítása
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Társulási

Megállapodásának

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról.
A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
109/2012. (IX.27.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását – az előterjesztés mellékletében foglaltaknak
megfelelően – jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a
polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
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.
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
110/2012. (IX.27.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 222/2011.
(XII.22.), a 61/2012. (IV.19.), a 71, 72/2012. (V.17.), a 86,
87/2012. (VI.21.), valamint a 98, 99, 100/2012. (VI.26.)
határozatok végrehajtására adott jelentéseket elfogadja.
7. Vegyes ügyek
b) KDOP-2.2.1/A-12 című pályázat benyújtása, TDM szervezethez csatlakozás
Pápai Platán Nonprofit Kft. TDM szervezethez történő csatlakozásához
hozzájárulás
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Humánerőforrás és a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
111/2012. (IX.27.) határozat
1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért
a KDOP-2.2.1/A-12 című pályázat benyújtásával.
Egyidejűleg dönt arról, hogy Pápa Város Önkormányzata a
létrehozandó helyi TDM szervezethez teljes jogú tagként
csatlakozik.
Pápa Város Önkormányzata vállalja, hogy a projekt
megvalósítási és fenntartási időszakának tartamában évente
az állami hozzájárulással megnövelt Idegenforgalmi adó
legalább 20 %-át, de minimum a TDM szervezet éves
költségvetésének 40%-át a TDM szervezet részére átadja.
A TDM szervezet részére nyújtandó hozzájárulás összegét a
Képviselőtestület évente a tárgyévi költségvetési
rendeletében határozza meg.
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A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a TDM
szervezethez
történő
csatlakozással
kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg, felhatalmazza a pályázat
benyújtásához
szükséges
nyilatkozatok,
valamint
együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal, legkésőbb 2012. október 15.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert kabinetvezető
2.

Pápa
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Pápai Platán Nonprofit Kft. a
létrehozandó TDM szervezethez tagként csatlakozzon.
A Képviselőtestület felkéri a Kft. Ügyvezető igazgatóját,
hogy a TDM szervezethez történő csatlakozással
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, felhatalmazza a
szükséges nyilatkozatok aláírására.
Határidő: azonnal, legkésőbb 2012. október 15.
Felelős:
Mészárosné Varga Veronika ügyvezető igazgató
Rádi Róbert kabinetvezető

c) Pápai Platán Nonprofit Kft-vel üzemeltetői szerződés kötése (Zsinagóga)
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
112/2012. (IX.27.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyertes
pályázat esetén felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Pápai
Platán Nonprofit Kft-vel üzemeltetői szerződést kössön a pápai
3615/1, 3615/2, és 3623/A/3, valamint a 3614. helyrajzi számú
ingatlanokra vonatkozóan
a KDOP-2.1.1/B-12 pályázat
megvalósítási és fenntartási időszakáig terjedő határozott időre.
Pápa Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul, hogy a
támogatással megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket a Pápai
Platán Nonprofit Kft. aktiválja.

17

Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése terhére
biztosítja a KDOP-2.1.1/B-12 pályázat előkészítési költségeit.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert kabinetvezető
Mészárosné Varga Veronika Pápai Platán Nonprofit
Kft. ügyvezető
d) Pápa Városi Televízió költségvetési szerv részére „Első munkahely garancia”
program keretén belül létszámbővítés engedélyezése
A napirend tárgyalásán jelen van Varga András intézményvezető.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja,
pályázati pénzből átmeneti időre bővül az intézmény létszámkerete, a korábban felvett adások
archiválását fogják elvégezni öt évre visszamenőleg. Hozzáteszi, a munka várostörténeti
szempontból felbecsülhetetlen értékű.
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:
113/2012. (IX.27.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint
fenntartó a Pápa Városi Televízió költségvetési szerv részére
egyszeres jelleggel 1 fő létszámbővítést engedélyez „Első
munkahely garancia” program keretén belül történő
foglalkoztatás céljából.
A Képviselőtestület az intézmény jóváhagyott létszámkeretét
2012. október 1-jétől a projekt megvalósításának időtartamáig,
de legfeljebb 2014. május 31-ig terjedő határozott időre - 11
főben állapítja meg. A létszámbővítéssel kapcsolatban a
fenntartó az intézmény részére többlet költségvetési támogatást
nem biztosít.
A Képviselőtestület utasítja a Pápa Városi Televízió
intézményvezető-főszerkesztőjét,
hogy
az
előirányzat
módosítással kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
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A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a létszámkeret
módosításáról a költségvetési rendelet soron következő
módosításakor intézkedjen.
Határidő :
Felelős:

2012. október 1., illetve
költségvetési
rendelet
soron
következő
módosítása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Varga
András
VTV
intézményvezetőfőszerkesztő

e) Pápai Református Egyházközség által „A családi közösségi kezdeményezések és
programok megerősítése” című pályázati kiírásra benyújtott pályázati
programok és rendezvények megvalósulása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, több pályázatnál kell megjelölni közreműködő szervezeteket, és jelen pályázat
beadásakor az önkormányzat együttműködik a református intézményekkel, akik hasonló
helyzetben szintén támogatták a várost.
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:
114/2012. (IX.27.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, támogatja a
Pápai Református Egyházközség által „A családi közösségi
kezdeményezések és programok megerősítése” című TÁMOP5.5.1/B pályázati kiírásra benyújtott pályázati programok és
rendezvények megvalósulását.
A pályázat céljáról, a megvalósítani kívánt programokról a
Képviselőtestület teljes körű tájékoztatást kapott, azok
megvalósulását támogatja, céljaival egyetért.
A Képviselőtestület felhatalmazza
Együttműködési nyilatkozat aláírására.

a

Polgármestert

az

Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
f) Pápa város illetékességi területén működő köznevelési intézmények
működtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozat
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi és a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
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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:
115/2012. (IX.27.) határozat
1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. §
(24) b. pontjában foglaltak, valamint a jelenleg
rendelkezésre álló információk alapján szándékát
nyilvánítja az állami intézményfenntartó központnak, hogy
a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a
következő naptári évben kezdődő tanévtől az illetékességi
területén működő köznevelési intézmények vonatkozásában
a működtetést nem képes vállalni.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert kabinetvezető
2.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Pápa város illetékességi területén működő köznevelési
intézmények Nkt. - 2013. január 1-jétől hatályos - 74. § (4)
bekezdése szerinti működtetési kötelezettsége alóli
mentesülés érdekében a 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet
39.§. (1) bekezdése alapján a kérelmet nyújtson be a
kincstár illetékes területi szerve részére.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert kabinetvezető
Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési
csoportvezető

3.

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy kísérje
figyelemmel és vizsgálja meg a köznevelési intézmények
működtetésével kapcsolatos finanszírozási feltételek
változását és a végleges döntéshez szükséges javaslatot
terjessze a Képviselőtestület elé.
Határidő: 2012. október 30.
Felelős:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert kabinetvezető
Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési
csoportvezető
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g) „Komplex humán szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi
településrészen” című pályázat benyújtása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi, a Humánerőforrás, valamint az Egészségügyi és Szociális
Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A pályázat célja a szegregátum felszámolása, a
programot az elmúlt héten tartott egyeztetésen bemutatták.
Erőss Bulcsú képviselő
Megköszöni, hogy az elmúlt héten lehetőségük nyílt beszélni a cigány-magyar együttélés
konfliktusairól, hozzáteszi, az egyeztetést a Jobbik Magyarországért Mozgalom
kezdeményezte. Elmondja, minden olyan pályázatot támogatni fognak, ami szebbé, jobbá
teszi az ún. szegregált területek kinézetét, valamint megkönnyíti az ott lakó emberek életét.
Hozzáteszi, a Rigó lakótelepen tíz évvel ezelőtt épült tömbök úgy néznek ki, mintha kétszáz
évvel ezelőtt építették volna őket. Pontosan emiatt fél attól, hogy ez a próbálkozás is
hiábavaló lesz. Az ott élő embereknek meg kell tanulniuk az együttélés szabályait, ez nem a
politikusok felelőssége. Bízik abban, hogy ez a jövőben változni fog.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
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:
116/2012. (IX.27.) határozat
1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért
a TÁMOP-5.3.6-11/1 Komplex telep-program (komplex
humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) felhívásra a
„Komplex humán szolgáltatások fejlesztése Pápa város
szegregátumi településrészen” című pályázat benyújtásával
és támogatja a pályázati program megvalósítását.
Pápa Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése terhére
biztosítja a pályázat előkészítési költségeit.
2) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy
Pápa Város Önkormányzata – mint a konzorciumot vezető
önkormányzat – képviseletében eljárjon, a konzorciumi
együttműködési megállapodást aláírja, a pályázat
benyújtásáról gondoskodjon és a szükséges intézkedéseket
megtegye.
Határidő: 2012. október 15., illetve folyamatos
Felelős:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megadja a szót Erőss Bulcsú képviselőnek napirend utáni hozzászólásra.
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Erőss Bulcsú képviselő
Elmondja, a hónap elején Boros Katalin köztisztviselőnél érdeklődött, hogy miért nem
értesítették a Losoncra utazó delegáció szervezésével kapcsolatban. Azt a választ kapta, hogy
a határon túli delegációk tagjait a polgármester választja ki. Hozzáteszi, 2010 októberében dr.
Kovács Zoltán volt polgármesternek is feltette ugyanezt a kérdést, aki azt válaszolta, hogy
Rádi Róbert osztályvezetőnél, vagy Boros Katalin köztisztviselőnél kell jelentkeznie a
képviselőknek. Úgy gondolja, minden, a képviselőtestületben lévő párt képviselőjét megilleti,
hogy Pápát képviselve részt vegyen határon túli delegációkban. Hozzáteszi, eddig mindig
megkeresték telefonon, vagy e-mailben, ezért nem érti, hogy Losonc esetében miért nem
kérdezték meg a részvételi szándékáról. Kéri, hogy az elkövetkező időszakban minden párt
képviselőjét kérdezzék meg kiutazási szándékáról.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 10, 40 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

