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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

 

Szám: 1/1-77/2010. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. október 15-i alakuló 

ülésén, a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tagintézményének 

aulájában. 

 

 

Jelen vannak: Dr. Péntek Árpád, Dr. Vörös Ibolya, Bocskay László, Császár Endre, Venczel 

Csaba, Dr. Hermann István, Máté István, Dr. Áldozó Tamás, Dr. Kovács 

Zoltán, Zsegraics Gyula, Erőss Bulcsú, Grőber Attila, Pingiczer Sándor, 

Szirbek Rita képviselők (14 fő) 

  

  Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

  Dr. Nagy Krisztina titkársági osztályvezető 

  Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

  Menyhárt László pénzügyi osztályvezető 

  Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető 

  Németh Tamás műszaki osztályvezető 

  Rádi Róbert művelődési osztályvezető 

  Dr. Böröczky Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnöke 

  Dr. Édes Ágnes, a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese 

Antal Sándor, a Helyi Választási Bizottság tagja 

2010-ben megválasztott képviselők hozzátartozói (jelenléti ív szerint) 

1990-2006  között megválasztott képviselők (jelenléti ív szerint) 

Pápa Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló, illetve részvételével 

működő gazdasági társaságok vezetői (jelenléti ív szerint) 

Pápa legnagyobb adózó cégeinek vezetői (jelenléti ív szerint) 

  kisebbségi önkormányzatok elnökei (jelenléti ív szerint) 

  „Pápa Városért” Érdemérem és „Pápa Város Díszoklevele” 

  kitüntetésekben részesültek (jelenléti ív szerint) 

  történelmi egyházak képviselői (jelenléti ív szerint) 

  önkormányzati intézmények vezetői (jelenléti ív szerint) 

  Pápa város egyéb intézményeinek vezetői (jelenléti ív szerint) 

  Radó István, Közterület-felügyelet vezetője  

  Radó István, Közterület-felügyelet vezetője  

Lőrincz Zsigmond, Kovászna polgármestere és vele érkezett delegáció tagjai 

Szarvas László, NAMA vezérigazgató-helyettese 

  Simon János, a pápai Vám és Pénzügyőrség vezetője 

 Dr. Töreki Sándor kapitányságvezető 

Pápa Városi Televízió, Pápa és Vidéke, Napló, papa-ma.hu munkatársai, 

mindösszesen kb. 200 fő állampolgár 

  Bognárné Som Andrea, Balláné Pákai Csilla jegyzőkönyvvezetők 
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Unger Tamás, a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola igazgatója 

Házigazdaként köszönti a megjelenteket. Elmondja, nagy megtiszteltetés és öröm a számukra, 

hogy a 2010. évi önkormányzati választások után a Képviselőtestület az iskolájukban tartja az 

alakuló ülését. Megtiszteltetés, mert ilyen eseményre négyévente kerül sor, továbbá azért is, 

mivel a Képviselőtestület egy olyan épületben tarthatja az alakuló ülését, amely éppen az 

előző négy év sikeres munkájának köszönhetően épülhetett fel. Köszönetet mond a tanulók és 

kollégái nevében is azért, hogy közel 30 év után megvalósulhatott ez a beruházás a város 

egyetlen helyi önkormányzati fenntartású középiskolájában. A képviselőknek az előző 

ciklushoz hasonlóan sikeres négy évet, munkájukhoz pedig sok erőt, energiát és kitartást 

kíván. 

 

Boros Katalin köztisztviselő felkéri a résztvevőket, hogy énekeljék el közösen a Himnuszt.  

 

A Himnuszt követően ünnepi műsort hallgathattak meg a jelenlévők. 

 

Boros Katalin köztisztviselő 

Köszönti a Képviselőtestület alakuló ülésén megjelenteket. Külön köszönti Pápa erdélyi 

partnertelepüléséről, Kovásznáról érkezett Lőrincz Zsigmond polgármestert és a kovásznai 

delegáció tagjait. 

Elmondja, hogy az ünnepi műsor keretében Végh Zsolt színművész előadásában Márai 

Sándor Füveskönyvéből hallhattunk idézeteket, valamint Mátics Mónika és Szűcs Sándor, a 

Balla Róbert Téri Általános Iskola pedagógusai előadásában hallhattuk az Azért vannak a 

jóbarátok és a Ha én rózsa volnék című dalt.  

Felkéri Máté Istvánt, az alakuló ülés korelnökét az ülés megnyitására. 

 

 

1./ Korelnök megnyitója 

 

Máté István korelnök 

Köszönti Pápa város polgármesterét, a Képviselőtestület tagjait és a jelenlévőket. A 

Képviselőtestületnek az elkövetkező négy évre eredményes munkát, jó együttműködést kíván 

Pápa város további fejlődése, gyarapodása érdekében, a város lakóinak és vendégeinek 

legnagyobb megelégedésére.  

Megnyitja Pápa Város Önkormányzatának alakuló ülését.  

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő képviselő. 

 

Megkérdezi, van-e a meghívóban szereplőkön kívül egyéb napirendi javaslat? 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Kéri, hogy a Képviselőtestület vegye napirendre a polgármester és az alpolgármester 

illetményének, valamint az alpolgármester költségátalányának megállapítását. 

 

Máté István korelnök 

Megköszöni a Jegyző Asszony napirendi javaslatát és kéri, hogy a napirendet az elhangzott 

javaslat figyelembe vételével együtt kézfelemeléssel fogadja el a Képviselőtestület. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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134/2010. (X.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

2010. október 15-i alakuló ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

1) Korelnök megnyitója 

 

2) Pápai Helyi Városi Választási Bizottság 

tájékoztatója képviselőtestület tagjainak 

választásáról  
 

3) A képviselőtestület tagjainak eskütétele  

 

4) Pápai Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 

a polgármester választásáról 

 

5) Polgármester eskütétele 

 

6) Alpolgármester megválasztása és eskütétele 

 

7) Polgármester, alpolgármester illetményének, 

alpolgármester költségátalányának megállapí-

tása 

 

 

2./ Pápai Helyi Városi Választási Bizottság tájékoztatója a képviselőtestület 

tagjainak választásáról 

 

Máté István korelnök 

Felkéri Dr. Böröczky Zoltánt, a Pápai Helyi Választási Bizottság elnökét, ismertesse a helyi 

önkormányzati képviselőválasztás eredményét. 

 

Dr. Böröczky Zoltán,  Helyi Választási Bizottság elnöke 

Ismerteti a Helyi Választási Bizottság tájékoztatóját a képviselőtestület tagjainak 

megválasztásáról 

 

A választási eljárásról szóló törvény 5. § (1) bekezdése értelmében a 10.000-nél több lakosú 

településen a képviselőket vegyes választási rendszerben választják, mely szerint Pápa 

városban 10 egyéni választókerület és 4 listás mandátum alapján 14 tagú képviselőtestület 

alakulhat. 

A 10 egyéni választókerületben a Helyi Választási Bizottság összesen 32 képviselőjelöltet vett 

nyilvántartásba, akik a törvényben előírt számú ajánlószelvényt megszerezték.  

Hivatkozott törvény 14. §-a alapján az egyéni választókerületekben az a jelölt lesz képviselő, 

aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. 

Pápa város választópolgárai az egyéni választókerületekben képviselővé választották a 

következő személyeket: 

 

1. sz. vk.  Dr. Péntek Árpád Fidesz-KDNP 

2. sz. vk.  Dr. Vörös Ibolya Fidesz- KDNP 

3. sz. vk.  Bocskay László Fidesz- KDNP 
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4. sz. vk.  Császár Endre Fidesz- KDNP 

5. sz. vk.  Venczel Csaba Fidesz- KDNP 

6. sz. vk.  Dr. Hermann István Fidesz- KDNP 

7. sz. vk.  Máté István Fidesz- KDNP 

8. sz. vk.  Dr. Áldozó Tamás Fidesz- KDNP 

9. sz. vk.  Dr. Kovács Zoltán Fidesz- KDNP 

10. sz. vk.  Zsegraics Gyula Fidesz- KDNP 

 

A Helyi Választási Bizottság 3 jelölő szervezet – JOBBIK, MSZP, FIDESZ-KDNP -

kompenzációs listáját vette nyilvántartásba, és meghatározta a kompenzációs listák sorszámát. 

 

A 2010. október 3-i választáson a töredékszavazatok alapján a JOBBIK listáján 1, az MSZP 

listáján 3 képviselő szerzett mandátumot. 

 

A pártok kompenzációs listáiról mandátumot szerzett képviselők a következők: 

 

1. Erőss Bulcsú  JOBBIK 

2. Grőber Attila  MSZP 

3. Gőgös Zoltán  MSZP 

4. Pingiczer Sándor  MSZP 

 

A kompenzációs listáról mandátumhoz jutott képviselők közül Gőgös Zoltán az eredmény 

megállapítását követően a Helyi Választási Bizottsághoz írásban benyújtotta lemondását 

mandátumáról. A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a Pápa városban kiosztott 

kompenzációs mandátumok közül a 2. helyen megüresedett mandátumot az MSZP 

kompenzációs listájának soron következő, 4. helyén lévő Szirbek Rita szerezte meg. 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a választás eredményes volt, a választás 

lebonyolítása során törvénysértés nem történt. 

 

 

3./ A képviselőtestület tagjainak eskütétele 

 

Máté István korelnök 

Megköszöni a Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját, s felkéri, hogy a 

képviselőtestület tagjaitól az esküt vegye ki, majd a megbízóleveleket részükre adja át. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület tagjai esküt tesznek, majd megbízóleveleik átadásra 

kerülnek. 

 

 

4./ Pápai Helyi Városi Választási Bizottság tájékoztatója a polgármester 

választásáról 
 

Máté István korelnök 

Felkéri Dr. Böröczky Zoltánt, a Pápai Helyi Választási Bizottság elnökét, ismertesse a 

polgármester-választás eredményét. 
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Dr. Böröczky Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnöke 

A választási eljárásról szóló törvény 12. § (1) bekezdése értelmében a polgármestert a 

település választópolgárai közvetlenül választják. 

Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja. 

Hivatkozott törvény 9. § (3) bekezdésének b.) pontja értelmében a 10.000 lakost meghaladó, 

de 100.000 vagy annál kevesebb lakosú településeken a polgármester-jelöltnek a település 

választópolgárai 2 %-ának, de legalább 300 választópolgár ajánlását kell megszereznie. Pápa 

város esetében a választók nyilvántartása kifüggesztésének időpontjában az abban szereplő 

26.138 fő választópolgár figyelembevételével legalább 523 ajánlást kellett összegyűjteni a 

polgármester-jelöltséghez. 

 

A Választási Bizottság megállapította, hogy a polgármester-jelöltséghez szükséges ajánlást – 

a törvényes határidőn belül – 3 fő gyűjtötte össze, így a Választási Bizottság Erőss Bulcsút a 

JOBBIK polgármester-jelöltjeként, Grőber Attilát az MSZP polgármester-jelöltjeként, dr. 

Kovács Zoltánt pedig a Fidesz-KDNP közös polgármester-jelöltjeként nyilvántartásba vette. 

 

A választás napján, 2010. október 3-án Pápa város 26.049 választópolgára közül 9.975 fő adta 

le szavazatát. A polgármester-választás összesítő adatai alapján az érvényes szavazatok 

száma: 9.817, az urnából hiányzó szavazólapok száma 5, az érvénytelen szavazólapok száma: 

153 db volt. 

 

A polgármester-jelöltek között az érvényes szavazatok megoszlása a következő: 

 

Erőss Bulcsú  1.133 szavazat 

Grőber Attila  2.263 szavazat 

Dr. Kovács Zoltán 6.421 szavazat 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a választás eredményes volt, a választás 

lebonyolítása során törvénysértés nem történt. 

 

Pápa város polgármestere: dr. Kovács Zoltán, a Fidesz-KDNP közös jelöltje lett. 

 

 

5./ Polgármester eskütétele 

 

Máté István korelnök 

Megköszöni a tájékoztatást, s felkéri Dr. Böröczky Zoltánt, a Helyi Választási Bizottság 

elnökét, hogy a polgármestertől az esküt vegye ki, majd az eskütételt követően a polgármester 

részére adja át a megbízólevelet. Megkéri a polgármestert, hogy a megbízólevél átvételét 

követően az esküokmányt írja alá. 

 

Polgármester eskütételét követően átadásra kerül részére megbízólevele, majd dr. Kovács 

Zoltán polgármester aláírja az esküokmányt. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Tisztelettel köszönti az alakuló ülésen a város fejlődésének előmozdítása érdekében hosszú 

ideje együttműködő munkatársaiként és barátaiként megjelenteket. Gratulál a 

Képviselőtestületbe bejutott képviselőtársainak. Gratulál továbbá az építőknek, hiszen az 

újonnan megépített iskolaegység méltó helyszíne az alakuló ülésnek. Hagyomány, hogy a 
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Képviselőtestület alakuló ülését egy időközben megépült új épületben tartják, melyet 

bemutathatnak a megjelenteknek is. 

Köszönetet mond mindazoknak, akik részt vettek a képviselők és a polgármester 

megválasztásában, hiszen minden demokrácia alapja a választás, különösen a közvetlen 

választás, ahol az emberek a képviselőjelöltekre és a polgármester jelöltekre személyükben 

szavazhatnak. Elmondja, közel 10.000 ember élt a választójogával. Természetesen az is 

elfogadható, ha valaki nem él ezzel a demokratikus jogával és nem megy el szavazni, az 

rábízza azokra a választást, akik elmentek. 

Megköszöni azoknak a munkáját, akik a választási kampányban és abban segítették, hogy ő és 

képviselőik eredményesen szerepeljenek. Köszönetet mond a közeli hozzátartozóinak és 

barátainak, akikre a választási időszak alatt támaszkodhatott, amely a hétköznapoktól eltérően 

hol kevésbé, hol erősebben, de mindig egy forrongó világot jelent.  

A választások végezetével új korszak kezdődik, reményeik szerint az építkezés korszaka. 

Hozzáteszi, egy tudatos várostervezés, városfejlesztés nem egy-egy ciklushoz kötődik, hanem 

ciklusokon átívelő munka. A néhány évvel ezelőtt a képviselőtársaival közösen 

megfogalmazott tervek most érkeztek a megvalósítás küszöbéhez, példaként említi a Fő tér 

felújítását, a gyógyászati központ létrehozását, vagy a közeljövőben megkezdődő Várkastély 

felújítását. Hangsúlyozza, hogy a nagy beruházások mellett azok is fontosak, amelyek a 

hétköznapokat teszik kényelmesebbé, például egy-egy járda megépítése, a csapadékvíz-

elvezetés rendbe tétele.  

A hétköznapokat szebbé tevő rendezvényekre, a mindenkori ünnepek megünneplésére, a 

város kulturális életére is nagy figyelmet kell majd fordítani. Mindezek nemcsak a városban 

élők számára fontosak, hanem azt is jelzik, hogy az ide látogatóknak mit tud nyújtani Pápa 

városa, hiszen ha ők jól érzik magukat városunkban, máshova is hírül viszik, hogy ide 

érdemes ellátogatni. Ezért is fontos a Képviselőtestületben az együttműködés.  

A mai napon a képviselők az eskü letételével felelősséget vállaltak ezekért a feladatokért. 

Hangsúlyozza, hogy a felelősség együtt jár a képviselőséggel, amellyel korábban is éltek a 

testület tagjai. Lehet, hogy voltak kevésbé szerencsés, esetleg téves döntéseik, ezeket azonban 

nem a rossz szándék, hanem a felelősség és a jó szándék vezette. Abban az esetben, ha téves 

úton jártak és ezt tudták, igyekeztek azt korrigálni. Több olyan feladatot is kitűztek maguk 

elé, amelyet az elkövetkező négy évben kell megvalósítani, például a városban lévő 

foglalkoztatottak számának növelését. Igaz, hogy az önkormányzatnak ebben csekélyek az 

eszközei, de akár az infrastruktúra fejlesztésében, akár a helyi adórendszer kialakításában lévő 

lehetőségekkel élni kell, azonban nem függetleníthetik magunkat a tágabb és szűkebb 

gazdasági környezettől, a közlekedési és infrastrukturális lehetőségektől.  

Fent elmondottakban számít elsősorban a képviselőtársaira. Természetesen az emberek 

különbözőek és sok dolgot másként gondolnak, de ha a fontos ügyekben az összetűzések és 

különbözőségek helyett az együttműködésre helyezik a hangsúlyt – mint ahogyan az előző 

ciklusban is – akkor eredményesen tudnak  majd együtt dolgozni. 

Örömét fejezi ki, hogy egykori képviselőtársai közül többen is részt vesznek a testület alakuló 

ülésén. A teremben található paravánokon megtekinthetik a korábbi alakuló ülések 

sajtóanyagait és fényképeit. Hozzáteszi, 1990-ben még 27 fős volt a Képviselőtestület, amely 

később 23 főre csökkent, jelenleg 14 képviselő kezdheti meg a munkáját a testületben. Bízik 

abban, hogy kevesebb fő is tud hatékonyan dolgozni, azt, hogy milyen eredményesen, majd a 

jövő eldönti. 

Köszönti Pápa testvérvárosából érkezett külföldi vendégeket, a város intézményrendszerének 

jelen lévő munkatársait, akikre szintén számít az elkövetkező időszakban.  
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Köszönti továbbá a város gazdálkodó szervezeteit, cégeit, hiszen ők azok, akik - ha jól tudnak 

gazdálkodni - megtermelik azt a belső bevételt, ami nem az államtól, hanem a helyi erők, 

helyi gazdálkodók tehetősségétől és tehetségétől függ. A képviselőtársai nevében ígéri, hogy 

segítik őket ebben a közös feladatban.  

A szavazásban részt vett állampolgárokon kívül mindazokra számítanak, akiknek fontos a 

város, és akik szívesen dolgoznak együtt a képviselőtestülettel és a város intézményeivel az 

elkövetkező időszakban. Mindannyiuk számára egyet tud mondani: Pápa mindenek előtt!

  

Máté István korelnök 

Az alakuló ülés további vezetését átadja dr. Kovács Zoltán polgármesternek és az elkövetkező 

négy év munkájához erőt, egészséget és bölcsességet kíván. 

 

 

6./ Alpolgármester megválasztása és eskütétele 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 34. § (1) bekezdése szerint a 

képviselőtestület saját tagjai közül - a polgármester javaslatára - titkos szavazással a 

képviselőtestület megbízásának időtartamára alpolgármestert választ.  

 

Javasolja, hogy alpolgármesternek dr. Áldozó Tamást, az eddigi alpolgármestert, jó és kedves 

munkatársát válassza meg a testület. Kéri a képviselőket, hogy támogassák a jelöltet. 

 

Megkérdezi dr. Áldozó Tamást, elfogadja-e a jelölést? 

 

Dr. Áldozó Tamás képviselő 

A jelölést elfogadja. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 28. § (3) bekezdésében foglaltak alapján bejelenti, hogy 

a képviselőtestület a titkos szavazás lebonyolítására – saját tagjai közül – elnökből és 2 tagból 

álló szavazatszedő bizottságot választ minősített többséggel. 

 

A testület tagjai közül a szavazatszedő bizottság elnökének dr. Péntek Árpád képviselőt, 

tagjainak Grőber Attila és Erőss Bulcsú képviselőket javasolja, így minden szervezet 

képviselve lesz a bizottságban. 

 

Megkérdezi a jelölteket, vállalják-e a tisztséget? 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

A tisztséget vállalja, és bejelenti, hogy személyes érintettsége okán a szavazásban nem kíván 

részt venni. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a fenti javaslatról. 

 

A Képviselőtestület a fenti javaslatot 13 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta. 
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Grőber Attila képviselő 

A tisztséget vállalja, és bejelenti, hogy személyes érintettsége okán a szavazásban nem kíván 

részt venni. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a fenti javaslatról. 

 

A Képviselőtestület a fenti javaslatot 13 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

A tisztséget vállalja, és bejelenti, hogy személyes érintettsége okán a szavazásban nem kíván 

részt venni 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a fenti javaslatról. 

 

A Képviselőtestület a fenti javaslatot 13 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Felkéri Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzőt, ismertesse a titkos szavazás lebonyolításának 

szabályait. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Ismerteti a titkos szavazás lebonyolításának szabályait:  

A jelölés alapján a bizottság elkészíti a szavazólapot, az SZMSZ 28. § (3) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően.  

 

Igennel szavazni a jelölt neve mellett elhelyezett körbe tollal tett, egymást metsző két 

vonallal, ellene szavazni pedig a neve mellett elhelyezett kör üresen hagyásával lehet.  

 

Érvénytelen az a szavazólap, amelyből nem lehet egyértelműen megállapítani a szavazó 

szándékát, a szavazatot nem a hivatalos szavazólapon adták le, illetve ceruzával töltötték ki. 

Hivatalos az a szavazólap, amely bélyegzőlenyomattal van ellátva, és melyet a szavazatszedő 

bizottság nyújt át a képviselőnek. 

A szavazás az e célra kijelölt külön helyiségben, tollal történik. A szavazólapot - kitöltését 

követően – borítékba kell elhelyezni. A borítékot a szavazatszedő bizottság előtt a helyiség 

bejáratánál elhelyezett urnába kell bedobni.  

A szavazás után a bizottság megállapítja a választás eredményét. 

A jelölt akkor lesz alpolgármester, ha a megválasztott képviselők több mint fele (8 fő) 

érvényesen rá adta le szavazatát. 

 

Dr. Áldozó Tamás képviselő bejelenti, hogy érintettségére tekintettel nem vesz részt a 

szavazásban. 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Felkéri a képviselőket szavazataik leadására és arra, hogy azt követően szíveskedjenek 

esküokmányaikat és a vendégkönyvet aláírni. 

A titkos szavazás időtartamára szünetet rendel el, majd a szünet után felkéri a szavazatszedő 

bizottság elnökét, ismertesse a választás eredményét. 

 

Dr. Péntek Árpád szavazatszedő bizottság elnöke 

Az Szervezeti és Működési Szabályzat 28. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 

szavazás lebonyolításra került. A szavazatszedő bizottság megállapította, hogy a szavazólapok 

valamennyi képviselő részére lebélyegezve kerültek átadásra. A szavazás 17,52 órakor 

kezdődött és 18,05 perckor fejeződött be. A szavazásról készült külön jegyzőkönyv alapján a 

bizottság megállapította, hogy a leadott szavazatok száma 13, ebből érvényes szavazat 13, 

érvénytelen szavazat nem volt. 

Az érvényes szavazatokból dr. Áldozó Tamás jelöltre leadott igen szavazatok száma 10 db, 

nem szavazatok száma 3 db. Fentiek alapján a bizottság megállapította, hogy dr. Áldozó 

Tamást a testület tagjai alpolgármesterré választották. Gratulál a megválasztásához. 

(Az alpolgármester választásáról készült jegyzőkönyv a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

 

135/2010. (X. 15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

város alpolgármesterének 

 

Dr. ÁLDOZÓ  TAMÁS 
 

képviselőt választja meg. 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Az ünnepélyes pillatatban tisztelettel köszönti az alakuló ülésen Pápa város kitüntetettjeit. 

Gratulál dr. Áldozó Tamás alpolgármesternek a megválasztásához, akinek jó munkát és 

együttműködést kíván. 

Felkéri az alpolgármestert az eskü letételére és arra, hogy azt követően az esküokmányt írja 

alá. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester dr. Kovács Zoltán polgármester előtt esküt tesz, majd az 

eskü letételét követően aláírja az esküokmányt.  

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester  

Köszönetet mond a választóknak, akik 2010. október 3-án képviselőnek választották, és 

képviselőtársainak, hogy szavazataikkal alpolgármester lehetett. Elmondja, hogy hétfőn a 147. 

hónapot fogja megkezdeni alpolgármesterként a városházán, a mögötte lévő 146 hónapban 

rengeteg volt a siker, volt öröm és keserűség is. Az öröm és a siker mindig alkalmas volt arra, 

hogy erősítse, a keserűség pedig arra, hogy tanuljon belőle. Rengeteg új barátot és a városért 

dolgozni akaró embert ismerhetett meg ebben az időszakban, és sajnos volt ezek között 

néhány olyan is, akiktől már el kellett búcsúzni, itt külön megemlékezik Kövy Zsoltról, Pápa 

volt alpolgármesteréről.  
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Reményei szerint sok szép dolog fog történni a városban az elkövetkező hónapokban, 

években. A Képviselőtestület akkor lesz méltó arra, hogy az elért eredményeket nyugodt 

szívvel magáénak vallhassa és felkínálhassa, együtt élvezhesse a város valamennyi 

polgárával, ha munkáját a felelősség, alaposság, a város érdekeinek képviseletében pedig a 

kérlelhetetlenség jellemzi. Ez a város erős, életképes, ezt a várost tehetséges emberek lakják. 

A képviselőknek és az önkormányzatnak az a dolga, hogy a városban rejlő energiát a jó 

dolgok megvalósítására irányítsák. Ebben a munkában szeretne partnere lenni mind a 13 

képviselőtársának, s ebben a munkában szeretne segítője és támogatója lenni a Polgármester 

Úrnak. 

 

 

8./ Polgármester, alpolgármester illetményének, alpolgármester 

költségátalányának megállapítása 

 

- Polgármester illetményének megállapítása 

 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester az ülés vezetését átadja Dr. Áldozó Tamás 

alpolgármesternek. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

A törvény rendelkezése szerint a polgármester illetményéről a képviselőtestület alakuló ülésén 

dönt. A képviselőtestület a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 

évi XXIII. törvény szerinti illetményalap és e törvény keretei között meghatározott 

szorzószám szorzataként, összegszerűen állapítja meg.  

 

Az előző ciklusban a polgármester illetményét a képviselőtestület a 19/2008. (II.28.) 

határozatában 520.000,- Ft-ban állapította meg. 

 

A törvény 4/A. § (3) bekezdése értelmében a polgármester illetményének a választást 

követően megállapított összege a megválasztását megelőző polgármesteri illetménye 

összegénél nem lehet kevesebb. 

 

Javasolja, hogy dr. Kovács Zoltán polgármester illetményét változatlan összeggel 520.000,- 

Ft-ban állapítsa meg a Képviselőtestület. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Bejelenti, hogy érintettségére tekintettel nem vesz részt a szavazásban és költségátalányt nem 

kíván igénybe venni. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a polgármester illetményéről. 

 

 

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

határozatot hozta: 
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136/2010.(X. 15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

2010. október 3. napjától dr. Kovács Zoltán 

polgármester illetményét a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 

törvény 3. §-ában foglaltak alapján 520.000,- Ft-ban 

állapítja meg. 
 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a 

határozat végrehajtásával kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

              Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

 

 - Alpolgármester illetményének és költségátalányának megállapítása 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester átveszi az ülés vezetését.  

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A törvény értelmében az alpolgármester illetményének megállapítása tekintetében a 

polgármester illetményének megállapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, 

hogy az alpolgármester illetményét a képviselőtestület úgy állapítja meg, hogy az ne érje el a 

polgármester illetményét. Az alpolgármester illetményének a választást követően 

megállapított összege a megválasztását megelőző alpolgármesteri illetménye összegénél nem 

lehet kevesebb.  

 

Az előző ciklusban az alpolgármester illetményét a képviselőtestület a 18/2008. (II.28.) 

határozatában 515.000,- Ft-ban állapította meg. 

 

Előzőekre tekintettel javasolja, hogy az alpolgármester illetményét változatlan összeggel 

515.000 Ft-ban állapítsa meg a Képviselőtestület. 

 

Dr. Áldozó Tamás alpolgármester bejelenti, hogy érintettségére tekintettel nem vesz részt a 

szavazásban. 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az alpolgármester illetményéről. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 



 12 

137/2010. (X. 15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

2010. október 15. napjától dr. Áldozó Tamás 

alpolgármester illetményét a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 

törvény 3. §-ában foglaltak alapján 515.000,- Ft-ban 

állapítja meg. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a 

határozat végrehajtásával kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

Dr. Kovács Zoltán polgármester 

A Képviselőtestület költségátalányt állapít meg az alpolgármester részére, melynek összege 

illetményének 20%-át nem haladhatja meg.  

 

Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy az alpolgármesternek felmerülő költségei 

ellentételezéséül költségátalányt állapítson meg, melynek összege - a korábbiakhoz hasonlóan 

- az alpolgármester illetményének 20%-a legyen, ami havi 103.000,- Ft. 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását az alpolgármester költségátalányáról. 

 

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

határozatot hozta: 

138/2010. (X. 15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről 

és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 

1994. évi LXIV. törvény. 18. §-ában foglaltak 

alapján tisztsége ellátásával kapcsolatban felmerülő 

költségei ellentételezéséül dr. Áldozó Tamás 

alpolgármester részére illetménye 20%-ának 

megfelelően havi 103.000,-Ft összegű 

költségátalányt állapít meg, 2010. október 15. 

napjától. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a 

határozat végrehajtásával kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 
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Dr. Kovács Zoltán polgármester 

Képviselőtársai nevében is megköszöni a Helyi Választási Bizottságnak, a szavazatszámláló 

bizottságoknak és mindazoknak a munkáját, aki részt vettek a választás lebonyolításában. A 

Helyi Választási Bizottság elnöke is elmondta, a választás törvényesen, zökkenőmentesen 

zajlott le. Megköszöni a megjelenést és szeretettel hívja a jelenlévőket a Szózat eléneklését 

követően az épület többfunkciós termében tartandó fogadásra. 

 

 

Ezt követően a polgármester a Képviselőtestület alakuló ülését 18,30 órakor bezárta, amely 

Végh Zsolt színművész által előadott Vass Albert: Előhang című verssel, a Szózat és a Székely 

himnusz eléneklésével ért véget. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

  Dr. Kovács Zoltán sk.    Kanozsainé dr. Pék Mária sk. 

      polgármester         jegyző 


