
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 

E L N Ö K É T Ő L  
 

 

M e g h í v ó  

 

Tisztelettel meghívom a Gazdasági Bizottság 

 

2021. szeptember 1-én 14 óra 30 perckor 

a Városháza I. emeleti nagy tárgyalótermében (8500 Pápa, Fő u. 5.) tartandó ülésére. 

 

 

 

Napirendek: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2021. (…..) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2021. év i költségvetéséről szóló 7/2021. 

(III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról  

2. Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. (...) önkormányzati 

rendelet-tervezete az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló 12/2005. (V.13.) 

önkormányzati rendelet, és a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról 

szóló 13/2010. (VI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

4. Várakozási (parkolási) közszolgáltatási feladatok átszervezése 

I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

III. Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete 

alapító okiratának módosítása  

IV. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. alapító okiratának módosítása 

V. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2021. évi üzleti tervének módosítása 

5.  Pápa Város településrendezési eszközeinek módosítása 

6.  Önálló képviselői indítvány – Grőber Attila 

7. Tájékoztató önálló képviselői indítványhoz 

8. Önálló képviselői indítvány – Bakos László 

9. Volánbusz Zrt. 2020. évi közszolgálati beszámolója 

10. Pápai Sport Kft. alapító okiratának módosítása 

11. Tájékoztatás a víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, 

víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására című 

pályázat benyújtásáról 

12. 2021-2035. időtávra vonatkozó V01 számú víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési 

tervének módosítása 
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13. 2021-2035. időtávra vonatkozó SZ01 számú víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési 

tervének módosítása 

14. 2022-2036. időtávra vonatkozó gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos döntés 

15. Pápai 1827/3 hrsz-ú kivett beépítetlen terület ingatlannyilvántartási megnevezésű 

ingatlan pályázat útján történő értékesítése 

 

 

Megjelenésére feltétlen számítunk, amennyiben nem tud megjelenni, kérjük, jelezze a 

Gazdasági Osztály részére. 

 

 

 

 

 

Pápa, 2021. augusztus 26. 

 

Németh Zsolt s.k. 

      GB elnök 

A kiadmány hiteléül: 

 

Szalai Krisztina 

gazdasági osztályvezető 
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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 

 

 

Szám: E07/25072-3/2021 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági Bizottsága 2021. 

szeptember 1-jén 14 óra 30 perckor a Városháza épületének I. emeleti nagy 

tárgyalótermében megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak: Németh Zsolt bizottsági elnök,  

Bakos László, dr. Vaitsuk Mária, Pintér Kálmán, Süle Zsolt, Domonkos 

László, Zsegraics Gyula, bizottsági tagok 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

Dr. Nagy Krisztina jegyző  

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Sándor Zoltán adóbehajtási csoportvezető 

Szekeresné Markolt Zita adóügyi csoportvezető 

Dr. Orovics Orsika vagyongazdálkodási csoportvezető 

Horváth Hajnalka köztisztviselő 

Tóth József köztisztviselő 

Bakó István intézményvezető – PVÖ Városgondnoksága és Közterület - 

felügyelete 

Vörös Dániel vezérigazgató – Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. 

Mészáros Csaba ügyvezető – Pápai Városfejlesztő Kft. 

Tóth Péter ügyvezető - Pápai Sport Nonprofit Kft. 

Szöllősi József üzemvezető – Volánbusz Zrt. 

 

 

Grőber Attila bizottsági tag az ülésre később érkezett. 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, jelen van 7 fő 

bizottsági tag. 

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal, hogy a 124. sorszámú 

sürgősségi indítványt a bizottság a napirendek közé vegye fel. 

 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan egyéb kiegészítés van – e? 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Kéri a bizottság tagjait, hogy a napirendről szavazzanak. 

 

Ezt követően a bizottság 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 

16/2021 (IX.01.) GB határozat 

A Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Napirendek: 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…./2021. (…..) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 

12.) önkormányzati rendelet módosításáról  

2. Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati biztos 

kirendeléséről szóló 12/2005. (V.13.) önkormányzati rendelet, 

és a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról 

szóló 13/2010. (VI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

4. Várakozási (parkolási) közszolgáltatási feladatok 

átszervezése 

I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2021. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a belváros 

közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2021. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

III. Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és 

Közterület-felügyelete alapító okiratának módosítása  

IV. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. alapító okiratának 

módosítása 

V.Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2021. évi üzleti 

tervének módosítása 

5.  Pápa Város településrendezési eszközeinek módosítása 

6.  Önálló képviselői indítvány – Grőber Attila 

7. Tájékoztató önálló képviselői indítványhoz 

8. Önálló képviselői indítvány – Bakos László 

9. Volánbusz Zrt. 2020. évi közszolgálati beszámolója 

10. Pápai Sport Kft. alapító okiratának módosítása 

11. Tájékoztatás a víziközmű hálózatok átalakítására, 

hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek 



3 

műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására című 

pályázat benyújtásáról 

12. 2021-2035. időtávra vonatkozó V01 számú víziközmű-

rendszer gördülő fejlesztési tervének módosítása 

13. 2021-2035. időtávra vonatkozó SZ01 számú víziközmű-

rendszer gördülő fejlesztési tervének módosítása 

14. 2022-2036. időtávra vonatkozó gördülő fejlesztési tervvel 

kapcsolatos döntés 

15. Pápai 1827/3 hrsz-ú kivett beépítetlen terület 

ingatlannyilvántartási megnevezésű ingatlan pályázat útján 

történő értékesítése 

16. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez csatlakozás 

 

 

 

1. napirend 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2021. (…..) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. 

(III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

Süle Zsolt bizottsági tag 

Indítványozza 20 millió forint átvezetését az általános tartalék keretéből a Városgondnokság 

részére plusz forrásként az önkormányzati utak ősszel esedékes karbantartására. Szerinte a 

nyáron végzett felújítások hiányosak voltak, a város több részén rossz minőségű a burkolat. 

Véleménye szerint az erre a célra biztosított összeg a szükséges felújításra nem lenne elegendő. 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Kéri a bizottság állásfoglalását a módosító indítvánnyal kapcsolatban. 

 

A Bizottság 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1tartózkodás 

mellett Süle Zsolt módosító indítványát elutasította. 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

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

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozza: 
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17/2021 (IX.01.) GB határozat 

A Bizottság Pápa Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 12.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló …/2021. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezetet a Képviselőtestület 

részére elfogadásra javasolja. 

 

2. napirend 

Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

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

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 

 

 

18/2021 (IX.01.) GB határozat 

A Bizottság Pápa Város Önkormányzata I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolóját a Képviselőtestület 

részére elfogadásra javasolja. 

 

 

3. napirend 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. (...) önkormányzati rendelet-

tervezete az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló 12/2005. (V.13.) önkormányzati 

rendelet, és a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 13/2010. 

(VI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

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

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Ezt követően a bizottság 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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19/2021 (IX.01.) GB határozat 

A Bizottság Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének az önkormányzati biztos 

kirendeléséről szóló 12/2005. (V.13.) önkormányzati 

rendelet, és a város-rehabilitációhoz kapcsolódó 

feladatok ellátásáról szóló 13/2010. (VI.29.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló …/2021. (…) önkormányzati rendelet-tervezetet a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

4. napirend 

Várakozási (parkolási) közszolgáltatási feladatok átszervezése 

I.  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

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

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 

 

 

20/2021 (IX.01.) GB határozat 

A Bizottság Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének a belváros közlekedéséről szóló 

12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló …/2021. (…) önkormányzati rendelet-tervezetet a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

 

II.  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

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

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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A bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 

 

21/2021 (IX.01.) GB határozat 

A Bizottság Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló …/2021. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezetet a Képviselőtestület 

részére elfogadásra javasolja. 

 

III.  Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete 

alapító okiratának módosítása 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

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

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 

 

 

22/2021 (IX.01.) GB határozat 

A Bizottság Pápa Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága és Közterület – felügyelete alapító 

okiratának módosításáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és a Képviselőtestület részére elfogadásra 

javasolja. 

 

 

IV.  Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. alapító okiratának módosítása 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

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

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 
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23/2021 (IX.01.) GB határozat 

A Bizottság a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. alapító 

okiratának módosításáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és a Képviselőtestület részére elfogadásra 

javasolja. 

 

 

V. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2021. évi üzleti tervének módosítása 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

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

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 

 

 

24/2021 (IX.01.) GB határozat 

A Bizottság a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2021. 

évi üzleti tervének módosításáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és a Képviselőtestület részére elfogadásra 

javasolja. 

 

 

5. napirend 

Pápa Város településrendezési eszközeinek módosítása 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a délelőtt folyamán kiküldtek négy településrendezési 

eszközhöz kötődő tervjavaslatot, amit a Kasib Mérnöki Iroda készített. Augusztus 31-ei 

határidővel kérte a főépítész úr a HÉSZ-hez kötődő módosításhoz ezeknek a terveknek az 

elkészítését, ami hat külsős személyt vagy céget érintett. Ebből négy készült el. Nem készült el 

a Talajerőgazdálkodási Kft. kérelméhez kötődő tervmódosításra vonatkozó tervezés, illetve 

Bakó István által kérelmezett tervezés sem, így ezekről a Képviselőtestület nem tud tárgyalni, 

viszont a másik négy javaslatról igen.  

Kéri a bizottságot, hogy ezzel a módosítással foglaljon állást az előterjesztésről. 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A bizottság 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 



8 

25/2021 (IX.01.) GB határozat 

A Bizottság Pápa Város településrendezési eszközeinek 

módosításáról szóló I. előterjesztést a szóban elmondott 

módosításokkal, a II. előterjesztést pedig a megküldöttek 

szerint megtárgyalta és a Képviselőtestület részére 

elfogadásra javasolja. 

 

 

6. napirend 

Önálló képviselői indítvány – Grőber Attila 

7. napirend 

Tájékoztató önálló képviselői indítványhoz 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Mivel a két előterjesztés összefügg, javasolja együtt tárgyalni. Megkérdezi, hogy a napirenddel 

kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Elmondja, hogy Képviselő Úr önálló képviselői indítványának mind a négy pontját Ujvári 

Hajnalka intézményvezető tájékoztatójával együtt tegnap a Humánerőforrás Bizottság 

szakbizottságként részletesen tárgyalta. A HEB szakmai bizottságként az önálló képviselői 

indítványt megtárgyalásra javasolja a Képviselőtestületnek azzal, hogy a Képviselőtestület az 

Egészségügyi Alapellátási Intézet vezetőjét utasítsa, hogy az indítvánnyal kapcsolatban írásban 

beadott javaslatait részletesen dolgozza ki, az ösztönző rendszer egyes elemeire részletes 

javaslatot tegyen. 

 

Grőber Attila bizottsági tag megérkezett az ülésre.  

Jelen van 8 fő bizottsági tag. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Tájékoztatja Grőber Attila képviselő urat az önálló képviselői indítványával kapcsolatban eddig 

elhangzottakról.  

 

Grőber Attila bizottsági tag 

Jelzi, hogy önálló képviselői indítványa egy probléma megoldásáról szól, és nem gondolja, 

hogy ő ennek a szakértője lenne, annak ellenére, hogy konzultált szakemberekkel. 

Intézményvezető asszony az indítvány négy pontja közül kettőt egyértelműen támogatásra 

méltónak javasolt. 

Szerinte az indítvány első pontja a legproblémásabb. Kompromisszumkész abban, hogy egy 

hallgatót tanulmányai alatt mikor csatlakoztatnak az ösztönző rendszerhez. A második pontban 

nincs köztük egyetértés. Ha a Képviselőtestület a javaslata elveit megfontolja és átalakítja, 

akkor ő ezeket elfogadná.  

Példaként említi saját körzetét, ahol az orvos saját körzete mellett csak 7,5 órában tudja 

helyettesként ellátni a másik körzet betegeit. Minden olyan javaslatban partner, ami a probléma 

megoldásában segít. 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

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

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az önálló képviselői indítvánnyal kapcsolatban. 
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A bizottság 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

26/2021 (IX.01.) GB határozat 

A Bizottság Grőber Attila önkormányzati képviselő 

önálló képviselői indítványát megtárgyalta és a 

Képviselőtestületnek megtárgyalásra javasolja azzal, 

hogy a Képviselőtestület utasítsa az intézményvezetőt 

arra, hogy az ösztönzőrendszer egyes elemeit részletesen 

dolgozza ki, az alternatívákat tartalmazó határozati 

javaslatot készítse elő és azt jóváhagyásra terjessze elő 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elé. 

 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Kéri a bizottság állásfoglalását Ujváry Hajnalka intézményvezető tájékoztatójával 

kapcsolatban. 

 

A bizottság 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

27/2021 (IX.01.) GB határozat 

A Bizottság az Egészségügyi Alapellátási Intézet 

intézményvezetőjének az egészségügyi alapellátásban 

felmerülő humánerőforrás hiányának csökkentése 

érdekében - Grőber Attila önkormányzati képviselő 

önálló képviselői indítványának figyelembevételével - 

benyújtott javaslatait tartalmazó előterjesztést 

megtárgyalta. Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy 

utasítsa az intézményvezetőt arra, hogy az 

ösztönzőrendszer egyes elemeit részletesen dolgozza ki, 

az alternatívákat tartalmazó határozati javaslatot készítse 

elő és azt jóváhagyásra terjessze elő Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete elé. 

  Határidő:  benyújtásra: 2021. szeptember 20. 

                            jóváhagyásra: 2021. október 31. 

 Felelős:        Ujváry Hajnalka intézményvezető 

8. napirend 

Önálló képviselői indítvány – Bakos László 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 
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Bakos László bizottsági tag 

Ismerti önálló képviselői indítványában leírtakat. Elmondja, hogy a várost átszelő Bakonyér 

medrének karbantartása nem megfelelő. Ez a mederszakasz a Közép-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság kezelésébe tartozik, és a partot évente kétszer kaszálja le az igazgatóság. Ha ideje 

és ereje engedi a Városgondnokság is elvégzi ezt a munkát. Indítványában azt kéri, hogy a 

mederszakasz karbantartásában a város is vegyen részt. A mederben lévő zöld növényeket és a 

kaszálékot is el kellene távolítani, és így ki tudna alakulni egy normális vízfolyás, mely a 

várkerti szakaszon már jól látszik, de a tókerti szakaszon a gaztól nem. Erre a problémára keresi 

a megoldást és az erőforrásokat, mivel ez elsősorban nem a város feladatai közé tartozik. 

 

Pintér Kálmán bizottsági tag 

Jelzi, hogy nagyon jónak tartja az indítványt. Szerinte a legfontosabb, hogy a mederbe több víz 

legyen. Eredeti napi hozamtartalma 90.000 m3 volt, jelenlegi hozama kb. 50.000 m3, mely 

megoszlik a Bakonyér és a Séd között. Úgy kellene megduzzasztani, hogy a meder legalább 

félig legyen vízzel, és akkor a növényzet sem tudna annyira elszaporodni. Amikor a Tapolca 

még teljes terjedelmében folyt, volt egy zsilip, ami kiengedte a vizet évente kétszer, és ilyenkor 

kitisztították az egész medret, mely elég hinaras és iszapos volt. Azt nem tudja, hogy a Vízmű 

vagy a város emberei végezték-e, de minden évben megcsinálták. Legmegfelelőbb az lenne, ha 

vízügyi szakemberek végeznék, akik a duzzasztást úgy meg tudnák oldani, hogy a mederben 

legalább félig legyen a víz, és a Bakonyból esetlegesen lezúduló nagyobb mennyiségű 

vízmennyiség se jelentsen problémát. 

 

Süle Zsolt bizottsági tag 

Megkérdezi Bakos Lászlótól, mint a tókerti városrész önkormányzati képviselőjétől, hogy 

elgondolása szerint a meder mindkét oldalát – bal és jobb oldalát is - nem diszkriminálva 

rendben tartanák-e. Jelzi, hogy nem is olyan régen történt a Tókertben, hogy az út egyik oldalán 

levágták a füvet, a másikon pedig nem.  

 

Grőber Attila bizottsági tag 

Érdeklődik, hogy eddig kinek a feladata volt a mederkotrás, a kanyarívek kezelése és a 

fenékküszöb karbantartása. Akkor tudnak továbblépni és akkor tudnák, hogy milyen forrásokat 

biztosítanak ehhez, illetve a Városgondnokságnak adnak-e újabb feladatot, ha tudják, hogy ez 

kinek a feladata lett volna. 

 

Bakos László bizottsági tag 

Pintér Kálmán képviselő úr javaslatára reagálva megjegyzi, hogy valóban jó lenne, ha minden 

olyan lenne, mint a 60-as években működő Tapolca patak idejében, de szerinte ez már nem 

lehetséges. Valóban több víz kellene a Bakonyér medrébe, de ő ezt a vízügyi szakemberekre 

bízná, mivel ők tervezték meg Tapolcafő és Pápa között az osztóművet is. 

Indítványával valójában egy kezdeményezést szeretne elindítani. 

Süle Zsolt képviselő úr hozzászólását jobb és bal oldal tekintetében nem tudja, és nem is akarja 

értelmezni.  

 

 

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető 

Hozzászólásában elmondja, hogy amiről Süle Zsolt beszélt, az egy kötelező közterületi 

karbantartás volt. A közterület használója köteles az ingatlana előtti közterületet tisztán tartani.  

 

 

 



11 

Bakos László bizottsági tag 

Példaként említi Zsemlér utcai telkét, melynek végében folyik a Bakonyér. A folyás irányában 

a bal parton helyezkedik el a telke, így a bal oldalt szokta kötelességszerűen karbantartani. Jobb 

oldalát, - ahol senki sem lakik - el szokta hanyagolni a vízügyi igazgatóság, évente kétszer 

kaszáltatja le. Ha a Városgondnokság munkagépei elérhetőek, akkor erejükhöz mérten elvégzik 

ezt a munkát. 

 

Vörös Dániel vezérigazgató – Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. 

Ismerteti, hogy az elosztónak van egy vízjogi létesítési engedélye, melyben a vízügyi 

igazgatóság meghatározza, hogy az osztóműben egyik, illetve másik irányba milyen 

mennyiségben lehet a vizet engedni. Most a maximum van beengedve a régi Tapolca mederbe. 

 

Grőber Attila bizottsági tag 

Megismétli kérdését, mely arra vonatkozott, hogy kinek a feladata a meder karbantartása. 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Elmondja, hogy a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésébe tartozik. 

 

Grőber Attila bizottsági tag 

Megkérdezi, hogy miért nem végezték el a munkát, illetve küldtek-e nekik felszólítást a munka 

elvégzésére vonatkozóan. 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Nem tudja, hogy melyik hatóság feladata az ő munkájuk ellenőrzése, illetve kinek van 

jogosultsága őket felszólítani. Megkérdezi, hogy az önkormányzatnak van-e jogosultsága. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az önkormányzat nem ellenőrző hatósága a Veszprém Megyei Vízügyi 

Igazgatóságnak. A Veszprém Megyei Vízügyi Igazgatósággal, illetve az Országos Vízügyi 

Igazgatósággal korábban történt tárgyalásaik során visszatérően az hangzott el, hogy évi 

kétszeri kaszálásra van lehetősége a vízügyi igazgatóságnak, és ennek a kötelezettségének 

eleget tesz. 

Azt, hogy ezt milyen minőségben teszi, észrevételezhetik, de nem ellenőrizhetik és fel sem 

szólíthatják. 

Úgy értette Bakos László indítványát, - és saját maga is többször beszélt róla nyilvánosság előtt, 

- hogy amikor a vizet visszavezették a Bakonyér mederbe, a felelősségük megnőtt, még akkor 

is, ha nem önkormányzati kötelező feladatról van szó. 

Ha lehet kötni az igazgatósággal egy megállapodást, akkor felajánlanak erőforrásokat arra 

vonatkozóan, hogy legalább a város határáig terjedő szakaszon ez a vízfolyás rendezettebb 

állapotban nézzen ki. 

Felhívja a figyelmet, hogy egy vízfolyásról beszélnek, de két patakról van szó. Egyrészt a 

Bakonyér mederről van szó, amelyik állami tulajdon és a Veszprém Megyei Vízügyi 

Igazgatóság kezelésében van. Másik az osztóműtől kezdődően a Bakonyér mederig egy olyan 

mederszakasz, mely városi tulajdonban és fenntartásban van. Jogilag két különböző tárgyról, 

két különböző tulajdonosról, két különböző fenntartóról van szó. Egyik az önkormányzat, a 

másik a vízügyi igazgatóság felügyelete alá tartozik.  

Kérdés, hogy egy patak városon kívüli szakaszát mennyire kell parkszerűen gondozni. Nyilván 

más a városi szakasz, és más, ahol a természet alakítja ki a partot. Számukra elsősorban az a 

fontos, hogy biztosítsák a víz eljutását a Bakonyér mederbe, a Bakonyér szakasznak pedig utána 

úgy kell kinézni, mint egy városi szakasznak. 
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A Városgondnokság tulajdonában lévő rézsűvágóval le lehetne vágni a Bakonyér mindkét 

partját, ha a traktor meg tudná közelíteni. Ki kellene alakítani a Bakonyér part legalább egyik 

oldalát közlekedésre alkalmas felületté. Ekkor a part gondozása sokkal gyakrabban, gyorsabban 

és egyszerűbben meg tudna valósulni. 

Reméli, hogy ezzel az indítvánnyal megnyitnak egy olyan lehetőséget, mely a vízügyi 

igazgatósággal való együttműködéssel és eredményekkel fog zárulni.  

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

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

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A bizottság 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

28/2021 (IX.01.) GB határozat 

A Bizottság az önálló képviselői indítványt megtárgyalta 

és elfogadásra javasolja azzal, hogy Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete támogassa a 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésébe 

tartozó Bakonyér városi mederszakaszának Pápa Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-

felügyelete által történő rendszeres karbantartását 

 

 

9. napirend 

Volánbusz Zrt. 2020. évi közszolgálati beszámolója 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

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

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A bizottság 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

29/2021 (IX.01.) GB határozat 

A Bizottság a Volán Zrt. 2020. évi közszolgálati 

beszámolóját megtárgyalta és a Képviselőtestület 

részére elfogadásra javasolja 
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10. napirend 

Pápai Sport Kft. alapító okiratának módosítása 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

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

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A bizottság 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

30/2021 (IX.01.) GB határozat 

A Bizottság a Pápai Sport Kft. alapító okiratának 

módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a 

Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

11. napirend 

Tájékoztatás a víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, 

víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására című 

pályázat benyújtásáról 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

Vörös Dániel vezérigazgató – Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. 

Ez év júniusában a Széchenyi 2020 program keretében jelent meg a KEHOP -2.1.11 kódszámú 

víziközmű hálózatok átalakítására vonatkozó felhívás. A projekt több célterületet határoz meg. 

Ők a második célterületre, a víziközmű hálózatok hatékonyságának növelésére pályáztak. Ez 

az idei évben már elindított egyik fejlesztési terv meghatározott feladatának folytatásaként, a 

Dózsa György utca második ütemtervében található 300-as GÖV cső és a mellette lévő 

elosztóhálózatok rekonstrukciójával kapcsolatos pályázat. Összköltsége 200 millió forint. 

Ebből 160 millió forint támogatásra pályáztak. A pályázatot augusztus 23-án nyújtották be, és 

2023. év vége az elszámolási határidő. 

 

Süle Zsolt bizottsági tag 

Jelzi, hogy a sajtóban az jelent meg, hogy a Dózsa György utca felújítása az idei évben 

befejeződik. Érdeklődik, hogy a felújítás azért húzódik-e, hogy a pályázati pénzt fel tudják 

használni. 

 

Vörös Dániel vezérigazgató – Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. 

Válaszában megerősíti, hogy valóban ez az oka. 

 

Pintér Kálmán bizottsági tag 

Megkérdezi, hogy az egész Dózsa György utca fel lesz-e újítva? 
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Vörös Dániel vezérigazgató – Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. 

Ismerteti, hogy a második ütem majd az Aradi utcától a Gyimóti útig tart. 

 

Pintér Kálmán bizottsági tag 

Jelzi, hogy az egész Dózsa György utca nem csak az a szakasz, hanem a Böröczky dombtól az 

Aradi utcáig tart a folytatása. 

 

Vörös Dániel vezérigazgató – Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. 

Felhívja a figyelmét, hogy az a szakasz már elkészült, és ha a második szakasz is kész lesz, 

akkor valóban az egész Dózsa György utca fel lesz újítva. 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

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

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A bizottság 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

31/2021 (IX.01.) GB határozat 

A Bizottság a víziközmű hálózatok átalakítására, 

hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek 

műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására 

című pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatást 

megtárgyalta és a Képviselőtestület részére elfogadásra 

javasolja. 

 

 

12. napirend 

2021-2035. időtávra vonatkozó V01 számú víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési 

tervének módosítása 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

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

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A bizottság 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 
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32/2021 (IX.01.) GB határozat 

A Bizottság a 2021-2035. időtávra vonatkozó V01 

számú vízközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének 

módosításáról szóló előterjesztést a Képviselőtestület 

részére elfogadásra javasolja. 

 

 

13. napirend 

2021-2035. időtávra vonatkozó SZ01 számú víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési 

tervének módosítása 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

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

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A bizottság 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

33/2021 (IX.01.) GB határozat 

A Bizottság a 2021-2035. időtávra vonatkozó SZ01 

számú vízközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének 

módosításáról szóló előterjesztést a Képviselőtestület 

részére elfogadásra javasolja. 

 

 

14. napirend 

2022-2036. időtávra vonatkozó gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos döntés 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

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

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A bizottság 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

34/2021 (IX.01.) GB határozat 

A Bizottság a 2022-2036. időtávra vonatkozó gördülő 

fejlesztési tervvel kapcsolatos döntésről szóló 

előterjesztést a Képviselőtestület részére elfogadásra 

javasolja. 
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15. napirend 

Pápai 1827/3 hrsz-ú kivett beépítetlen terület ingatlannyilvántartási megnevezésű 

ingatlan pályázat útján történő értékesítése 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

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

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A bizottság 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

35/2021 (IX.01.) GB határozat 

A Bizottság a Pápai 1827/3 hrsz-ú kivett beépítetlen 

terület ingatlannyilvántartási megnevezésű ingatlan 

pályázat útján történő értékesítéséről szóló előterjesztést 

a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja. 

 

16. napirend 

Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez csatlakozás 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van – e? 

 

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

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

 

A bizottság 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

36/2021 (IX.01.) GB határozat 

A Bizottság a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez 

történő csatlakozást a Képviselőtestület részére 

elfogadásra javasolja. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Kossuth utca tervdokumentációja és költségbecslése 

elkészült. A délután folyamán kiküldik a Bizottság és a Képviselőtestület tagjainak, és kéri, 

hogy zárt anyagként kezeljék. A benne szereplő összeget saját forrásból kell biztosítani az idei 

és a jövő évi költségvetés terhére. Így látható, hogy a város miért képezett tartalékokat bizonyos 
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beruházásokra. A költségbecslés a Fő térrel azonos minőségű anyaghasználattal számol. Az 

jelenthet tartalékot a beruházás esetében, ha nem azt az anyagot, de nyilván jó minőségű, más 

természetes anyagot használnak. Így lehet megtakarítással számolni, és változhat a 

költségbecslésben szereplő összeg. Megkéri Jegyző Asszonyt, hogy a költségbecslést küldjék 

ki a tagoknak. 

 

 

 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

A bizottság ülését 16 óra 20 perckor bezárja. 
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