PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE
Szám: 1/1- 91/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 17-i ülésén, a
Városháza „A” épületének nagytermében.

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester
Dr. Péntek Árpád, dr. Vörös Ibolya, Császár Endre, Bocskay László, Venczel
Csaba, dr. Hermann István, Máté István, Erőss Bulcsú, Grőber Attila, Szirbek
Rita, Pingiczer Sándor képviselők, 13 fő.
Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
Dr. Nagy Krisztina aljegyző,
Rádi Róbert kabinetvezető,
Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető,
Molnár István városfejlesztési osztályvezető,
Menyhárt László gazdasági osztályvezető,
Szekeresné Markolt Zita adócsoport vezető,
Borisz Terézia belső ellenőr,
önkormányzati intézmények vezetői jelenléti ív szerint,
meghívottak jelenléti ív szerint,
Városi TV munkatársai,
Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa,
a Napló c. újság munkatársa,
Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,
Nagy Balázs köztisztviselő.
Távolmaradását bejelentette: Zsegraics Gyula képviselő.
Az ülés megkezdése előtt a képviselők megtekintették A belváros funkcióbővítő rehabilitációja
című pályázat keretében megújuló, jelenleg felújítás alatt lévő Fő teret, a régi Városháza és a
Petőfi Filmszínház épületét.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 9,30 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a
Képviselőtestület ülése határozatképes, 13 fő képviselő jelen van.
Megkérdezi a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk a testület ülése előtt
megtekintettekkel kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi
javaslatról.
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A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
66/2012. (V.17.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. május
17-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.

I.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
…/2012. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa
Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése
végrehajtásáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Menyhárt László gazdasági osztályvezető

II. A 2011. évi ellenőrzések tapasztalatai
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
2.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012.
(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város
Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.
(III.1) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Menyhárt László gazdasági osztályvezető

3.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012.
(…) 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 szociális és egészségügyi osztályvezető

4.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012.
(…) önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról
szóló
16/2010.
(VII.8.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
Előadó:Dr. Áldozó Tamás polgármester
Benecz Rita egészségügyi és szociális osztályvezető

5.

Pápa
Város
Önkormányzata
sportkoncepciójának
elfogadása
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

6.

Vegyes ügyek
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Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megadja a szót Szirbek Rita képviselőnek napirend előtti hozzászólásra.
Szirbek Rita képviselő
Napirend előtti hozzászólásában elmondja, a települési önkormányzatok fekvőbetegszakellátó intézményeinek átvételéről szóló törvény szerint 2012. május 1-jétől a Gróf
Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő állami fenntartásba került, az átadásátvételre három hónap van. Megkérdezi, hol tartanak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézettel kapcsolatos tárgyalások. Elmondja, a törvényben
rendezik az önkormányzat állományában lévő, az egészségügyi intézmények irányításával,
felügyeletével foglalkozó munkatársak továbbfoglalkoztatására vonatkozó szabályokat.
Megkérdezi, döntöttek-e már ezzel kapcsolatban. A Képviselőtestület az idén döntött dr.
Vörös Ibolya főigazgatóvá történő kinevezéséről. Megkérdezi, most, hogy az intézmény
állami fenntartásba kerül, minden dolgozót átvesz-e az állam. Tudomása szerint kötelező az
átvett intézmény vezetői állásának pályáztatása, érdeklődik, mi a garancia arra, hogy a
jelenlegi főigazgató nyerni fog a pályázaton. További kérdése, hogy tájékoztatják-e majd az
átadás-átvételről a lakosságot a médiákon keresztül, valamint a fenntartó változása és a
vagyon mozgása - a határidők többségének módosítása miatt - nem okoz-e fennakadást az
intézmény munkájában. Hozzáteszi, itt különösen a kapacitásra és a területi ellátási
kötelezettségre gondol. Megkérdezi, mekkora az intézmény ingatlanvagyona. A törvény a
szállítói tartozásokról is rendelkezik, azokat szintén átveszi majd az ÁKK Zrt. Megkérdezi,
vannak-e a Kórháznak szállítói tartozásai.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, jelenleg a Képviselő Asszony egy kérdésére sem fog választ kapni, ugyanis a
Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet a
napirend előtti kérdést nem ismeri, a képviselő napirend előtti felszólalási lehetőséget kérhet
szóban vagy írásban az ülést megelőzően, továbbá interpellálhat. Az azonban a képviselőre
van bízva, hogy a napirend előtti hozzászólását kijelentő, vagy kérdő mondatokban
fogalmazza meg.
Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján:
1. I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…)
önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetése végrehajtásáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Menyhárt László gazdasági osztályvezető
A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a jelenléti ív
szerint, valamint Borsodiné Kisfaludy Katalin könyvvizsgáló, Szekeresné Markolt Zita
adócsoport vezető, és Borisz Terézia belső ellenőr.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. A bizottság a határozati javaslat 1. pontját
egyhangúlag, a 2. pontját 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja.
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Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag
megtárgyalásra, a Humánerőforrás Bizottság, az Egészségügyi és Szociális Bizottság,
valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
67/2012. (V.17.) határozat
1.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa
Város
Önkormányzata
2011.
évi
egyszerűsített
beszámolóját a 11. melléklet szerint jóváhagyja, a
könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.
2.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a
polgármestert,
hogy
a
jóváhagyott
2011.
évi
pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatban a 2012. évi
költségvetési rendelet módosítását a pót-előirányzati
kérelmekkel együtt terjessze a Képviselőtestület elé
jóváhagyásra.
Határidő: 2012. július 10.
Felelős:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Menyhárt László osztályvezető
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a több pontból áll határozati javaslatokról, amennyiben nincsen indítvány arra
nézve, hogy bármelyiket is kiemeljék, következetesen egyben dönt a Képviselőtestület.
Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról.
A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett megalkotja
az alábbi rendeletet:
13/2010. (V. 17.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város
Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
fenti számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően megalkotja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben
szokásos módon – gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
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II. A 2011. évi ellenőrzések tapasztalatai
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
A napirend tárgyalásán jelen vannak az érintett önkormányzati intézmények vezetői.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
68/2012. (V.17.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. évi
ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.
2. Pápa
Város
Önkormányzata
Képviselőtestületének
…/2012.
(…)
önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Menyhárt László gazdasági osztályvezető
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag
megtárgyalásra javasolja.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról.
A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett megalkotja az
alábbi rendeletet:
14/2012. (IV.19.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város
Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.1)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú
önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően megalkotja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben
szokásos módon – gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
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3.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…)
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 szociális és egészségügyi osztályvezető

A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A rendelet-tervezetet a Pénzügyi, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság
egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag
megtárgyalásra javasolja.
Szirbek Rita képviselő
Elmondja, a rendelet-tervezetben foglaltak szerint több esetben is csökkent a normatíva és az
önköltség összege. Megkérdezi, mi befolyásolta az önköltség összegének csökkenését,
valamint van-e arról tudomása a rendelet összeállítójának, hogy miért csökkent a normatíva
összege. A rendelet 2011. május 30-án elfogadott módosításában a 11. mellékletében található
táblázatban differenciáltan tüntették fel a személyes gondoskodást nyújtó szociális
szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díjakat aszerint, hogy mennyi az öregségi nyugdíj,
és a térítési díj rájuk eső százaléka. A jelenlegi rendelet-tervezet nem tartalmazza ezt a
táblázatot. A szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetés díja kiszállítással együtt 380
Ft/nap, ez az összeg tavaly 510 Ft/nap volt. Érdeklődik, hogy mindenkinek ezt az összeget
kell-e majd fizetnie, vagy azt tovább differenciálják.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az önköltség folyamatos csökkenése az intézmény működésének minőségét jelzi, azaz az
intézmény gazdálkodása takarékosabb az előző éveknél. Hozzáteszi, az intézmény működésén
az önkormányzat is segített azzal, hogy átalakítottak néhány költségigényes ellátást, például
átadták a Családok Átmeneti Otthonának működtetését. További költségcsökkenést
eredményezett az intézmény némely ingatlanainak kiürítése, amelynek köszönhetően a
tavalyihoz képest jelenleg egy egészen más infrastruktúrát használva tud működni. Ezen
lépések célja az volt, hogy költségtakarékosabb legyen az Egyesített Szociális Intézmény
működése, az önköltség csökkenése pedig visszaigazolta a döntések helyességét.
Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető
Az étkeztetéssel kapcsolatban elmondja, a rendelet-tervezet valóban nem tartalmaz
méltányossági táblát, az étkezést igénybe vevők az ételért a kiszállítás díjával együtt minden
esetben 380 Ft-ot fizetnek. Hozzáteszi, azért nem differenciált az ármegállapítás, mert a
városban sehol sem lehet ennyiért ételhez jutni, ráadásul kiszállítással. Nem gondolja, hogy ha
az önköltség és a normatíva különbözeteként ilyen kedvező térítési díjat tud megállapítani az
önkormányzat, akkor abból további kedvezményeket kellene biztosítani. Hozzáfűzi, nem
minden ellátott kéri a kiszállítást, sokan helyben veszik igénybe az étkeztetést, így őket nem
terheli a kiszállítás díja. Az étkeztetés önköltségének kiszámításakor az étkezési napok számát
is figyelembe vették, ami a tavalyi 70.000-ről 80.000-re emelkedett, ebből is fakadt a díj
mérséklése. Elmondja, a normatíva összegét jogszabály határozza meg.
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Szirbek Rita képviselő
Megkérdezi, hogy az alacsonyabb, illetve a magasabb jövedelemmel rendelkező személyek
járnának rosszabbul, ha méltányossági alapon tovább differenciálnák a díjakat. Tudomása
szerint a törvényben foglaltak alapján az étkezésért fizetendő térítési díj összege nem
haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének a 30 %-át. Ezt alapul véve egy 28.500 Ft-os havi
jövedelemmel rendelkező személy - aki eddig mentességet élvezett – esetében a 30 % 8550 Ft
jelentene, neki az eddigi 1550 Ft-tal szemben 8550 Ft-ot kellene fizetnie, egy 37.050 Ft-os
jövedelemmel rendelkező személy pedig 11.115 Ft-ot fog fizetni az eddigi 3000 Ft-tal
szemben. Előfordulhat, hogy a rendelet-tervezet jelenlegi módosítása következtében
kevesebben kérik majd az étkeztetést, ami bevételcsökkenéshez vezet. Megkérdezi, végezteke ezzel kapcsolatban számításokat.
Grőber Attila képviselő
Büszkeséggel tölti el, hogy Pápán nem kell fizetni a bölcsődei ellátásért. Érdeklődik, hogy a
díjat az önkormányzat átvállalja-e a szülők helyett, vagy egyszerűen nem él a díjfizetés
bevezetésének lehetőségével. Az előterjesztésből kitűnik, hogy jelentős különbségek lennének
az egyes bölcsődék között a térítési díj tekintetében, megkérdezi, ennek mi az oka.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A bölcsődékben fizetendő térítési díj meghatározása az önkormányzat diszkrecionális
jogköre, azonban nem él vele.
Az étkeztetés díjával kapcsolatban elmondja, a tavalyi díjak meghatározása után változott az
étkeztetést igénybe vevők száma, a 70.000 nap 80.000 napra emelkedett. A térítési díj
változásának ez az egyik meghatározó eleme, sok egyéb más ok mellett. Hangsúlyozza,
rendkívül kedvezőnek tartja, hogy 380 Ft-ért étkeztetést tudnak biztosítani az idős emberek
számára. Amennyiben a méltányossági tábla ott lenne a térítési díj mellett, akkor azok
járnának jobban, akiknek alacsonyabb a jövedelme.
Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető
Elmondja, alacsonynak, valamint az igénybevevők által megfizethetőnek tartják az étkezés
térítési díját. Hozzáteszi, 126 fő veszi igénybe helyben az étkeztetést, 168 fő pedig házhoz
szállítással. Jelenleg a szolgáltatásért fizetendő díj összege jóval alacsonyabb a piaci alapú
szolgáltatásokénál, ezért nem számoltak azzal, hogy az ellátottak száma csökkenne a jövőben.
Amennyiben igen, akkor valószínűleg emelkedik majd az önköltség összege. Hozzáteszi,
amennyiben a térítési díj összege eléri a piaci árakat, akkor felmerülhet méltányossági
kategóriák megállapítása.
A bölcsődei gondozás önköltsége valóban eltér a három intézményben, ugyanis a díjak
számításánál figyelembe kell venni az ellátottak létszámát, a férőhelyeket, az intézményben
dolgozók bérét, az intézményekre fordított költségeket, amelyek intézményenként eltérnek . A
gondozási díj a megállapítható kategóriába tartozik, azonban azokat a térítési díjakat is
szerepeltetni kell a rendeletben, amelynek összege 0 Ft. A díjakat a bölcsődevezetőkkel is
egyeztették, és a bölcsődék működésével kapcsolatos beszámoló során is elmondta, hogy az
önkormányzat nem tervezi bölcsődei gondozási díj bevezetését. Grőber Attila képviselő
kérdésére válaszolva elmondja, a díjak az önköltségszámítás szabályai szerint alakulnak
ennyire eltérően, azonban természetesen a Képviselőtestület dönthetne úgy, hogy mindhárom
intézményben azonos térítési díjat vezet be.
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Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a Fenyveserdő Bölcsőde fogyatékkal élők csoportjában lényegesen magasabb
lenne az önköltség, ami az ellátottak számából és a velük foglalkozó szakemberek arányából
adódik. Ha egy önkormányzat bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díjat állapítana meg,
akkor az önköltségszámítást megtisztítaná az eltérítő hatásoktól, és közelítené egymáshoz az
egyes intézményekben fizetendő önköltségeket.
Dr. Vörös Ibolya képviselő
Elmondja, a rendelet-tervezet az idén rendkívül kedvező lehetőségeket biztosít a szociális
ellátások terén, és a szolgáltatások díja is kedvező. Hozzáteszi, ezeket az ellátási formákat a
szociálisan rászorulók veszik igénybe. A bizottsági üléseken is egyetértettek abban a
képviselők, hogy rendkívül méltányos a rendelet-tervezet, ezért kéri a képviselőtársait a
rendelet-tervezet támogatására.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:
15/2012. (V. 17.) 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 jegyző
4.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2012. (…)
önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási
szabályokról szóló 16/2010. (VII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Benecz Rita egészségügyi és szociális osztályvezető

Dr. Áldozó Tamás polgármester
A rendelet-tervezetet a Pénzügyi, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság
egyhangúlag elfogadásra, az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag
megtárgyalásra javasolja.
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Elmondja, nőni fog a jogosultak köre, hiszen a jogosultsági határ 240 %-ról 280 %-ra
emelkedik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez képest. Az eljáró kollegák
tapasztalata, hogy sokszor pár száz forintos jövedelemhatár különbség miatt esnek el a
rászorulók az ellátásoktól. Természetesen mindig lesz olyan, aki kevéssel fog csak lemaradni
a jogosultsági körtől, azonban most egy kicsit méltányolhatóbb helyzetben és magasabb
jövedelem figyelembe vételével állapítják meg a határt.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:
16/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 16/2010.
(VII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti
számú
önkormányzati
rendeletét
az
előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően megalkotja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben
szokásos módon – gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
5.

Pápa Város Önkormányzata sportkoncepciójának elfogadása
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

A napirend tárgyalásán jelen van Tóth Péter sportszervező.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Elmondja, a sportkoncepció első olvasatban elfogadott változatát valamennyi támogatásban
részesülő sportszervezetnek megküldték, és a nyilvánosság számára is elérhetővé tették az
interneten. A város középtávú sportéletét, annak kimenetelét illetően elmondhatták az
érintettek a véleményüket, amennyiben ezt nem tették meg, vélhetően egyetértettek a
koncepcióban foglaltakkal.
Tóth Péter sportszervező
A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, az érintettektől kevés észrevétel érkezett,
amelyek lényegében szóhasználatra irányuló módosításokat tartalmaztak, vagy a koncepció
elfogadása óta bekövetkezett változásokra utaltak. Véleménye szerint ez azt jelzi, hogy
elfogadhatónak tartják a sportkoncepcióban foglaltakat.
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Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a sportot érintő jogszabályi változások esetén – például a közelmúltban a
látványsportok esetében történt ilyen – felülvizsgálják a koncepciót és megteszik a szükséges
módosításokat.
Grőber Attila képviselő
Véleménye szerint a koncepcióban megfogalmazott mindennapos testnevelés óra tartása iránti
előírás két megoldandó feladatot is felvet. Fentiek szerint három órát a tanórák keretében,
további két órát pedig délután, sportkörök keretében tartanának. Elmondja, ez a feladat a
sportkörökre, sportszervezetekre sokkal nagyobb felelősséget ró. Megjegyzi, a 17-18 éves
korosztályban érezhetően kezdenek elmaradozni a diákok a sportolástól, a versenysportokban
is problémát jelent ennek a korosztálynak az utánpótlása.
A testnevelésből való érettségi vizsga letétele elvi kérdéseket vet fel, ugyanis, ha valaki
előérettségi vizsgát tesz, amit engedélyeznek a számára, akkor azzal egy másik törvényben
foglaltaknak nem tesz majd eleget, ugyanis azáltal az utolsó évben – a felmentés miatt - nem
vesz részt a testnevelés órákon. Van olyan intézmény, ahol ezt engedélyezik, és tud olyanról
is, ahol nem, szerinte ebben irányt kellene mutatni, hogy megszüntessék az ellentmondásokat.
Véleménye szerint a város sportpályái közül az egyiket kifejezetten a tömegsportok számára
kellene biztosítani, ezáltal is lehetőséget biztosítva minél több embernek a mozgásra. A Perutz
Standion környékén lévő pályákat, illetve a Spartacus pályát is inkább a versenysportokat
űzők foglalják el. Javasolja a tömegsport népszerűsítése érdekében a Mézeskalács utcai
sportpálya megnyitását, amelyhez azonban szükség lenne a futópálya, és a füves pálya
felújítására is, így lenne egy olyan hely a városban, ahová a sportolni vágyók járhatnak.
Kiválónak tartja Pápa város sporttörténetére vonatkozó anyag feldolgozását, javasolja, hogy
ennek egyik formájával, az írott sport-történelemmel kapcsolatban írjon ki az önkormányzat,
vagy a Humánerőforrás Bizottság pályázatot, ahol Pápa sporttörténetének egyes részeit
dolgozhatnák fel. Megjegyzi, ebben szívesen részt venne személyesen is. Hozzáteszi, az egyik
tanítványa - a korabeli újságokat valóban végigtanulmányozva - a Rákosi-korszak
sporttörténetéről készített tanulmányt egy OKTV versenyre. A pályázati forma, esetleg
valamilyen díjazással vonzó lenne, és amennyiben ugyanabban a témában több munka
érkezne, akkor egy bírálóbizottság dönthetné el, melyik kerüljön bele egy összefoglaló
munkába. Ennek a sporttörténelem képi megörökítésével kapcsolatban a lakossághoz kellene
felhívással fordulni.
A női sportokban történtek előrelépések az elmúlt években, kiváltképpen a kézilabda
területén. Az élsportokkal kapcsolatban elmondja, később derül ki, hogy mennyi élcsapatot
tud a város valóban úgy fenntartani NB I-es, vagy NB II-es szinten, hogy az hatékony legyen.
Úgy véli, a sok élcsapat közül kevés rendelkezik vonzerővel. Sajnos egyre kevesebben
vesznek részt a mérkőzéseken, így nem tudnak példát mutatni a sportolókkal. Az
élsportolókat mintaként lehetne a diákok elé állítani.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az Acsády sportteleppel kapcsolatban - amit később el is lehetne nevezni - koncepcionális
döntést kellene hozni, ami megfelelő források esetén meghatározná a sportlétesítmények
fejlesztési irányait. A városban lévő sporttelepek közül több is alkalmas arra, hogy a
későbbiekben tervezzenek velük, ebből a körből a Vasas pályát sem zárná ki. A tömegsport
irányába három sportágban lát elmozdulást, az egyik a kocogás, futás, ezt a város több pontján
is előszeretettel művelik az emberek, a másik a teke, ami hagyományosan pápai sportnak
számít, hiszen sok csapat vesz részt a városi, járási bajnokságban, illetve a kispályás foci, ahol
ugyan egyre kevesebb a csapat, mégis nagy időkeretben foglalja le a pályákat. A kispályás
labdarúgáshoz a feltételeket a Spartacus pályán jelenleg újonnan kialakított pályák biztosítják.
A tekével kapcsolatban biztosan lesznek kihívások, hiszen jelenleg magánterületen,
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korszerűtlen csarnokban kénytelenek játszani a sportolók. Hozzáteszi, a futásnak minél több
helyen kellene minél jobb körülményeket teremteni.
A sporttörténettel kapcsolatos felvetést rendkívül szimpatikusnak tartja, ez az igény már akkor
is elhangzott, amikor Pápa város monográfiáját Kövy Zsolt néhai alpolgármester a Griff
épületében bemutatta, és érezhető volt az, hogy a monográfia nem tartalmazott utalást a
városnak a testkultúrával való kapcsolatára, holott ezt messzire vissza lehetne vezetni.
Dr. Hermann István képviselő
Elmondja, a városról nem monográfia, hanem tanulmánykötet készült, pontosan azért, mert
több minden kimaradt belőle, többek között a sporttörténet is. Hozzáteszi, kizárólag Pölöskei
Ferenc által írt részekben vannak utalások Pápa dualizmus kora vége táján lévő sportjáról.
Elmondja, a Lapok Pápa történetéből című kiadványban eddig két visszaemlékezés jelent
meg, az egyik a kosárlabdával, a másik pedig a tornasporttal kapcsolatban. Megpróbálják
ezeket szorgalmazni, azonban a testnevelő tanárok inkább a sportok gyakorlati részével
foglalkoznak. Hozzáteszi, Erdélyi Gyula elkezdte Pápa sporttörténetének feldolgozását,
azonban hirtelen halála miatt sajnos nem lehet tudni, hogy meddig jutott abban. Erdélyi Gyula
a Pápai Hírlapban személyekhez kapcsolódó sporttörténeti írásokat is megjelentetett, amelyek
iránymutatást adhatnak a város sporttörténetéhez.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, Erdélyi Gyula interjúsorozata azért is értékes, mert az általa megszólaltatott
személyek ma már nem élnek, így eggyel több nyomot hagytak a későbbi kutatók számára.
Emlékei szerint Erdélyi Gyula az 1930-as években sportoló embereket is megszólaltatott.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
69/2012. (V.17.) határozat
1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa
Város Önkormányzata Sportkoncepcióját az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. Egyidejűleg
Pápa
Város
Önkormányzata
Képviselőtestületének
131/1999. (IX.16.) határozatával elfogadott Sportkoncepciót
hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert kabinetvezető
2.

A Képviselőtestület felkéri a Jegyzőt, hogy a Pápa Város
Önkormányzata
Képviselőtestületének
a
sporttal
kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről szóló
14/2004. (IV.30.) önkormányzati rendeletének – az
elfogadott koncepcióban foglaltakkal összhangban történő felülvizsgálatát terjessze a Képviselőtestület elé.
Határidő: folyamatos
Felelős:
Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
Rádi Róbert kabinetvezető
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Dr. Áldozó Tamás polgármester
Bízik abban, hogy alapos előkészítés és egyeztetések után a közművelődési koncepcióról is
hasonló szavazati aránnyal dönt majd a testület, a szakma legnagyobb megelégedésére.
Jelentés a képviselőtestület ülésein hozott lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
70/2012. (V.17.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 39, 45,
47/2012. (III.29.) határozatok, az 57/2012. (IV.19.) határozat,
valamint a 60/2012. (IV.19.) határozat 2. pontjának
végrehajtására adott jelentéseket elfogadja.
Dr. Áldozó Tamás polgármester 10,15 órától szünetet rendel el, majd a Képviselőtestület
10,40 órakor folytatja a napirendek tárgyalását. A szünet alatt dr. Péntek Árpád képviselő
elment a testület üléséről, jelen van 12 fő képviselő.
6.

Vegyes ügyek

a) Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok,
Óvodafejlesztés című pályázatok benyújtásának támogatása

valamint

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja. Indítványozza a határozati javaslat módosítását aszerint, hogy a határozati javaslat
I. pontjában a „pályázat” megnevezés „pályázatok” megnevezésre módosuljon, a felelősök
köre pedig bővüljön Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezetővel. A módosításnak
köszönhetően több pályázatot is benyújthat majd az önkormányzat, a felelősök körének
bővítésével pedig a bölcsődékre kiterjedő pályázat esetén is megnevezik a pályázat szakmai
felelősét. A módosítás eredeti előterjesztésnek tekintendő.
A benyújtott pályázatok akár kötelező feladatok ellátását is megkönnyíthetik, ki kell használni
az önrészt nem kívánó, a fenntartás esetén különösebb kötelezettséget az önkormányzatra nem
rovó pályázatok adta lehetőségeket. Tekintettel arra, hogy a TÁMOP a pályázati felhívásokat
folyamatosan jelenteti meg, ezért valószínűleg a következő testületi ülésen is dönt majd a
testület pályázat benyújtásával kapcsolatban.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról.
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
71/2012. (V.17.) határozat
I. Pápa
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
támogatja a TÁMOP-6.1.2/11/1/A „Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmód programok” című pályázatok
benyújtását.
A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a
pályázatok benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye
meg, felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert kabinetvezető
Benecz Rita szociális és
osztályvezető
II.

egészségügyi

Pápa
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
támogatja a TÁMOP-3.1.11-12/2 „Óvodafejlesztés” című
pályázat benyújtását.
A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg,
felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert kabinetvezető

b) Pápa Város Polgármesteri Hivatala, valamint Pápai Gazdasági Szakképző Iskola
és Kollégium alapító okiratának módosítása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról.
A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
72/2012. (V.17.) határozat
I.
1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa
Város Polgármesteri
Hivatala alapító okiratának
módosítását, valamint annak egységes szerkezetét az
előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerint jóváhagyja.
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2.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai
Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium alapító
okiratának módosítását, valamint annak egységes
szerkezetét az előterjesztés 3. és 4. számú melléklete szerint
jóváhagyja.

A Képviselőtestület döntése a közzétételt követő napon lép
hatályba.
A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat
végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az alapító
okiratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző
Dr. Nagy Krisztina aljegyző
II.
A Képviselőtestület utasítja a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola
és Kollégium vezetőjét, hogy a módosított alapító okirat alapján
a Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges módosítását
végezze el, és az egységes szerkezetű Szabályzatot terjessze
Pápa
Város
Önkormányzatának
Ügyrendi
és
Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.
Határidő: benyújtásra:
2012. május 31.
jóváhagyásra:
2012. június 20.
Felelős:
Intézményvezető
Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi
Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke

és

c) A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás
megkötésének jóváhagyása Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és
Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete és a Pápai Térségi
Integrált Szakképző Központ között
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról.
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
73/2012. (V.17.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város
Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények
Gazdasági Ellátó Szervezete és a Pápai Térségi Integrált
Szakképző Központ között kötött a munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Takács János intézményvezető
d) Helyi közösségi
jóváhagyása

közlekedés

támogatása

iránti

kérelem

benyújtásának

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja. Elmondja, a tavalyi évben hasonló feltételekkel pályázott az önkormányzat és 10
millió Ft-ot nyert a közösségi közlekedésre, bízik abban, hogy az idén is hasonlóképpen lesz.
Hozzáteszi, a teljes keret 90 %-át a BKV támogatására fordítják, ebből kifolyólag a
középvárosok közlekedésének támogatására minimális összeg jut.
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 a következő
határozatot hozta:
74/2012. (V.17.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési
önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról
szóló 25/2012.(V.9.) NFM rendelet alapján a helyi közösségi
közlekedés támogatási kérelmének benyújtását jóváhagyja.
A helyi közösségi közlekedés működtetéséhez (folyamatos
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) 2011.
évben nettó 47.299 EFt saját forrásból származó vissza nem
térítendő önkormányzati támogatással hozzájárult, amelyet az
önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Polgármesteri
Hivatal 6. cím 17. előirányzatcsoport tételén biztosított.
A helyi közlekedést a Bakony Volán Zrt-vel a 2004. évi
XXXIII. tv. 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás útján
kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2012. január 1-jétől
december 31-ig folyamatosan fenntartja.
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Utasítja a polgármestert, hogy a képviselőtestületi határozatnak
megfelelően a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2012. június 08. (a kérelem elektronikus
benyújtására)
Felelős:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Menyhárt László gazdasági osztályvezető
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
e) Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány által szervezett XXIII. Bálványosi
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megvalósításához támogatás biztosítása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról.
A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
75/2012. (V.17.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány által 2012. július
24-29. között szervezett XXIII. Bálványosi Nyári
Szabadegyetem és Diáktábor megvalósításához Pápa Város
Önkormányzata 2012. évi költségvetése egyéb feladatok 6.3.
Általános tartalék előirányzat terhére 200.000,- Ft támogatást
biztosít.
Pápa
Város
Önkormányzatának
felhatalmazza a polgármestert, hogy
támogatási szerződést kössön.

Képviselőtestülete
az Alapítvánnyal

Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert kabinetvezető
Menyhárt László gazdasági osztályvezető
f) Leinefeldébe utazó delegációban résztvevők felkérése és kijelölése
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, a Lombard Pápa Termál FC labdarúgó csapat a sporttalálkozón túl további 3-4
napot szeretne Leinefeldében tölteni, hogy a kint tartózkodásnak edzőtábor jellege legyen,
azonban erre még várják a választ a partnertelepüléstől.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról.
A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
76/2012. (V.17.) határozat
Pápa
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy 2012. július 6-8. közt Pápa
város képviseletében Leinefeldébe utazó delegációban
résztvevőket felkérje és kijelölje.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A testület ülésére dr. Péntek Árpád képviselő visszaérkezett, jelen van 13 fő képviselő.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bek. b.) pontja alapján
indítványozza, hogy a 86. és 87.sorszámú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a testület.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az indítványt.
A Képviselőtestület 10,45 órakor zárt ülésen, majd 11,20 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 döntését.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Pápai Agrárexpót 2012. május 18-20 között rendezik meg.
Elmondja, az idén először minden pápai oktatási intézménybe járó 14 év alatti tanuló, illetve
óvodás kapott kedvezményes belépőjegyet, amellyel két szülő két gyermekkel 400 Ft-ért tudja
meglátogatni az Agrárexpót. Elmondja, a testület soron következő ülésére várhatóan június
14-én, vagy 21-én kerül sor.
Megadja a szót dr. Vörös Ibolya képviselőnek napirend utáni hozzászólásra.
Dr. Vörös Ibolya képviselő
Napirend utáni hozzászólásában elmondja, a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti
Szakrendelő 2012. május 1-jével állami fenntartásba került, megkezdődött az intézmény
átadás-átvétele. Megköszöni a város vezetetésének és a képviselőtársainak azt, hogy a
döntéseikkel segítették az intézmény betegellátó- és gyógyító munkáját. Bízik abban, hogy a
fenntartóváltás után is megmarad a segítőkészség, és jó viszony az intézmény és a
Képviselőtestület között a gyógyítás érdekében.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 11, 30 órakor bezárja.
K. m. f.
Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyző

