PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE
Szám: 1/1- 226 /2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i ülésén,
a Városháza épületének nagytermében.

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester
Dr. Péntek Árpád, Dr. Vörös Ibolya, Bocskay László, Császár Endre, Venczel
Csaba, Dr. Hermann István, Máté István, Zsegraics Gyula, Süle Zsolt, Grőber
Attila, Kovács Csilla, Kerecsényi Zoltán képviselők, 14 fő
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző,
Rádi Róbert kabinetvezető,
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető,
Molnár István városfejlesztési osztályvezető,
György Zoltán köztisztviselő,
Dr. Verrasztó Norbert Károly köztisztviselő,
Borisz Terézia belső ellenőr,
Horváthné Farkas Andrea járási hivatalvezető,
intézményvezetők a mellékelt jelenléti ív szerint,
meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint,
Városi TV munkatársai,
Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa,
Napló című napilap munkatársa,
Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,
Nagy Balázs köztisztviselő.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Köszönti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten keresztül követőket, a testület ülését 14.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 14 fő képviselő jelen van. A képviselőknek az ülés előtt kiosztásra
került Koltai Ferenc: Pápa-Bergen-Belsen-Pápa című könyve, valamint két 2015. évi falinaptár.
Megkérdezi, hogy van-e a meghívóban szereplőkön kívül egyéb napirendi javaslat?
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem érkezett.
Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról azzal a kiegészítéssel,
hogy a 163., 164., 165., 166. sorszámú előterjesztéseket a vegyes ügyek között tárgyalja meg
a testület.
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A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
178/2014. (XII.18.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. december 18-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza
meg:
1.

Településrészi önkormányzat tagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

2.

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

3.

2015. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyása
Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

4.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014.
(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

5.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2014.
(...) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

6.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2014.
(...) önkormányzati rendelet-tervezete a köztisztviselőket
megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2012.
(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

7.

Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

8.

Beszámoló Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért
Közalapítvány tevékenységéről
Előadó: Dr. Winkler Gábor kuratóriumi elnök

9.

Beszámoló a Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 Közalapítvány tevékenységéről
Előadó: Takács Pál kuratóriumi elnök
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10. Pápa város Közlekedésfejlesztési Koncepciójának és Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának elfogadása
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
11. Vegyes ügyek
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megadja a szót napirend előtti hozzászólásra Kerecsényi Zoltán képviselőnek.
Kerecsényi Zoltán képviselő
Elmondja, hogy 2014. november végén elhunyt Borbély Lajos, a város köztiszteletnek örvendő, a kulturális és művészeti élet kiemelkedő személyisége. Javasolja, hogy egy perces néma
felállással emlékezzenek meg Borbély Lajosról.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy Borbély Lajos csoport,- majd osztályvezető is volt a Városházán, továbbá a
Kiállítóhelyek és Rendezvények Koordinációs Központja igazgatójaként, és a Jókai Mór Művelődési Központban is dolgozott.
Ezt követően a jelenlévők egy perces néma felállással emlékeztek meg Borbély Lajosról.
Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján:
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a hatáskörébe tartozó 143.,
145.,146., 147., 148., 153. sorszámú előterjesztéseket megtárgyalta, és azokat egyhangúlag
megtárgyalásra javasolja.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy először a 150., és a 164. sorszámú előterjesztést tárgyalják
meg.
9. Beszámoló a Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 Közalapítvány tevékenységéről
Előadó: Takács Pál kuratóriumi elnök
A napirend tárgyalásán jelen van Horváth Sándor tű. Százados, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének parancsnoka.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy Takács Pál kuratóriumi elnök bejelentette a távolmaradását, Horváth Sándor
tűzoltóparancsnok képviseli őt a napirend tárgyalása során.
Javasolja a városrészi napok, illetve más jótékonysági napok szervezőinek, hogy egy-egy rendezvény bevételét alkalmanként a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkáját támogató
Közalapítványnak ajánlják fel. Esetenként szükség van olyan eszközbeszerzésekre, amelyek a
rendszer monumentális méretéből következően hivatali úton nagyon nehezen eszközölhetőek,
és a városnak is érdeke, hogy legyen egy olyan rugalmas támogatója a Kirendeltségnek,
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amely ilyen helyzetekben segíteni tudja azt. A Képviselőtestület már korábban is döntött a
Kirendeltség támogatásáról, és ez a jövő év elején is így lesz.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105
Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót.
11. Vegyes ügyek
a) Pápa Város Tűzvédelméért 105 Közalapítvány kuratóriumi elnökévé
Zsegraics Gyula kijelölése
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy Takács Pál kuratóriumi elnök 2015. január 1-jei hatállyal lemondott tisztségéről. Korábban is volt változás a kuratórium összetételében, Asbóth Sándor lemondása miatt
Császár János nyugalmazott tűzoltót választották meg kuratóriumi tagnak, a kuratórium másik
tagja Kovács József, a Pápai Asztalos Kft. ügyvezetője. Az előterjesztés arra tesz indítványt,
hogy Zsegraics Gyulát válasszák meg a kuratórium elnökének.
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Zsegraics Gyula képviselő
Megköszöni a bizalmat és a lehetőséget. Bejelenti személyes érintettségét az előterjesztéssel
kapcsolatban, nem kíván részt venni a szavazásban.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület döntését az alábbi határozati javaslatról:
„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 164. sorszámú
előterjesztés határozati javaslata döntéshozatalából Zsegraics Gyula képviselőt kizárja tekintettel arra, hogy az ügy személyesen érinti.”
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
179/2014. (XII.18.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 164. sorszámú előterjesztés I/1. határozati javaslata döntéshozatalából Zsegraics Gyula
képviselőt kizárja tekintettel arra, hogy az ügy személyesen érinti.
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Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
180/2014. (XII.18.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Zsegraics
Gyulát (Pápa, Tapolcafői u. 27.) jelöli ki „Pápa Város Tűzvédelméért 105” Közalapítvány kuratóriumának elnökévé határozatlan időre, egyidejűleg az Alapító okiratot az előterjesztésben
foglaltak szerint módosítja.
Utasítja a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
a módosított Alapító okirat aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
10. Pápa város Közlekedésfejlesztési Koncepciójának és Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának elfogadása
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
A napirend tárgyalásán jelen vannak a településrészi önkormányzatok képviselői, Szappan
Csaba városi rendőrkapitány, Radó István, a Közterület-Felügyelet vezetője, Heizer János, a
Bakony Volán Zrt. műszaki igazgatója, Szabó Gábor, a Bakony Volán Zrt. forgalmi igazgatója, Redling József, a Bakony Volán Zrt. állomásvezetője, a Magyar Közút Nonprofit ZRt.
Veszprém Megyei Igazgatóságának képviselői, Bánhidi László, a Városgondnokság vezetője,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedésfejlesztési Programok KSZ Feladatokat Ellátó
Titkárságának képviselői, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedés Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának képviselői, a Pricewaterhouse Coopers Magyarország Kft. képviselői, valamint az Uvaterv Út- és Vasúttervező Zrt. képviselői.
A napirend tárgyalása előtt bemutatásra kerül az előterjesztéssel kapcsolatos prezentáció.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Császár Endre képviselő
A tanulmány szerint az Anna téren további 60 parkolóhely kialakítására van lehetőség. Véleménye szerint egy parkolóház létrehozásával ennél jóval több parkolóhelyet tudnának kialakítani.
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Unger Tamás alpolgármester
Elmondja, hogy a Gazdaságfejlesztési Stratégiában is meghatározták azt a célt, amely szerint
megpróbálják folyamatosan javítani a városban működő vállalkozások munkavállalói számára
a tömegközlekedési, és egyéb feltételeket. A forgalommal kapcsolatban érdeklődik, hogy mi
látszik fő mértéknek a helyi, illetve helyközi közlekedés szempontjából, tehát milyen számokkal lehet számolni a Győr, illetve Veszprém irányából érkező, illetve a városból elirányuló hivatásforgalommal. Érdeklődik, hogy a tömegközlekedési irányvonalak kialakításában - a
két körös irányvonal kialakítására gondol - a hivatásforgalomnak milyen szerepe volt.
Fazekas Bence, Uvaterv Zrt.
A kérdésekre válaszolva elmondja, a vizsgálatok során parkolóházak építése is felmerült, hozzáteszi, inkább a piactér, mint az Anna tér környékén, azonban elvetették azt a talajvízviszonyok miatt, továbbá azért is, mert a parkolóházak használatától a felhasználók idegenkednek, és az üzemeltetési költségek is magasak.
Hannibál Zsolt, Pricewaterhouse Coopers Magyarország Kft.
Elmondja, hogy az utasszámlálás részeként a hivatásforgalommal kapcsolatban is készült egy
felmérés, illetve a Központi Statisztikai Hivataltól is kértek be külön arra vonatkozó adatokat,
hogy mennyi a városból kifelé menő, illetve a városba érkező dolgozók száma. Ha jól emlékszik, Győr felé 500, Veszprém-Ajka irányból pedig 1200 munkavállaló ingázik naponta a
városból, illetve a városba. Megkérdezték a térség legnagyobb munkáltatóit, hogy milyen a
telephelyek közösségi közlekedési kiszolgáltsága, valamint a forgalomszámlálás során is felmérték az ezzel kapcsolatos igényeket. Kiemeli, hogy nem tapasztaltak olyan igényeket, amelyek nagy mértékű reformját kezdeményeznék a közösségi közlekedésnek akár helyi, vagy
helyközi szinten. A menetrendek általában a munkakezdéshez vannak igazítva, azok megfelelőnek tekinthetők. A helyi, helyközi átszállási kapcsolatok az autóbusz-állomásnál összpontosulnak, ahol a helyközi járatok a hazamenetel biztosítása végett esténként a helyi járatokhoz
vannak igazítva, pontosan ezért indul egy adott időpontban egyszerre sok helyközi busz.
A kiszolgálást helyi szempontból javítaná a körjáratok megszervezése, ami megoldható adott
esetben a járatok Ipari Park felé történő kiterjesztésével. Egy másik esetben szintén az Ipari
Park munkavállalók általi megközelítését vizsgálták meg akkor, amikor a helyközi
decentrumot az Ipari Park közelében próbálták meg elhelyezni, azonban ennek költsége magasabb volt, mint a hozadéka. Hozzáteszi, a kerékpáros közlekedés– Ipari Park felé történő –
fejlesztése szintén ezeket az igényeket javítaná.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy a szakmában létezik-e olyan szám, ami egy adott településen üzembe helyezett gépjárművek számához képest határozza meg a belváros környékének – egy ilyen
struktúrájú városnak – a szükséges parkoló számát. Elhangzott, hogy a város mely területein
mennyivel növelnék a parkolóhelyek számát, azonban az nem tisztázott, hogy a 8-10 ezer autó
esetén mennyivel kellene számolni.
Szabó Attiláné településrészi képviselő
Megkérdezi, van-e arra lehetőség, hogy a kialakításra kerülő körjáratokba a településrészeket
is belekapcsolják, itt főleg Kéttornyúlakra gondol. A Pápa-Tapolcafői és a Pápa- Borsosgyőri
településrész annyival kedvezőbb helyzetben van Kéttornyúlaknál, hogy a távolsági járatok
azokon a településrészeken sokkal sűrűbben járnak.
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Vencel Csaba képviselő
Érdeklődik, hogy a körjáratok kialakításával várható-e a vasúton túli városrész közlekedésének javulása, példaként említi a Győri és a Vaszari út környékét.
A Várkertfürdő gyógyászati részlegére utazóktól gyakran érkeznek hozzá olyan jelzések,
hogy örülnének annak, ha közvetlenül az épület előtt állna meg a helyijárat, hiszen nekik pár
méter is sokat számít.
Egyetért azzal, hogy a vasútállomáson egy nagyobb, komolyabb kerékpártárolóra van szükség, hiszen azt tapasztalták, hogy a kerékpárokat sokszor 8-10 órán keresztül – akár éjszakára
is - ott tárolják a munkába más városba utazók. Sajnos gyakran előfordul lopás, rongálás, illetve bizonyos alkatrészek eltávolítása, ezért érdeklődik, van-e lehetőség őrzött kerékpártároló
kialakítására.
Grőber Attila képviselő
Megkérdezi, hogy a helyijárat közlekedés átalakítása kapcsán történt-e olyan vizsgálat, hogy
ha a két körös variáció valósulna meg - ami egyébként számára szimpatikus - akkor mennyi
többletköltséggel járna, ha ezt elnyújtanák a város északi és déli irányába. Egészen biztos abban, ha ez a variáció valósul meg, azonban a vasúti pályaudvart nem kapcsolják be a két kör
valamelyikébe, akkor azzal mindenki elégedetlen lesz, hiszen fontos csomópontról van szó.
Elhangzott, hogy így is 55 kilométerre nő a futásteljesítmény, tisztában van azzal, hogy az
általa felvetettek ezt lényegesen megnövelnék. Érdeklődik, hogy történt-e a kör bővítésére
vonatkozó vizsgálat, és amennyiben igen, annak mi az eredménye.
Fazekas Bence, Uvaterv Zrt.
A felmerült kérdésekre válaszolva elmondja, tudomása szerint nem létezik olyan szám, amely
komplexen kezelné a parkolással kapcsolatos igényeket. Vasútállomások mentén rendelet
szabályozza a biztosítandó parkolószámokat, 30.000 lakos alatti településen 1000 lakosonként
1 db parkolóhelyet ír elő, 30.000 felett pedig 1500 lakosonként 1 db-ot. Úgy gondolják, hogy
ezeknek a rendszereknek a létrehozása generálni fogja majd a parkolók használatát, tehát egy
jól megvilágított, nagy területen a lakosok ezt igénybe fogják venni. Hozzáteszi, hogy szolgáltató létesítményeknél, illetve a lakóépületeknél írják még elő a biztosítandó parkolóhelyek
számát.
Kassay Gábor, Uvaterv Zrt.
Elmondja, a csatolt településrészeken is végeztek forgalomszámlálást, hiszen a koncepció
alapja az volt, hogy attraktív szolgáltatást tudjanak nyújtani. Nagyon nehéz egy optimális körjárat kialakítását megvalósítani, ugyanis ha túl hosszú a körjárat, akkor nem lesz jó annak az
utasnak, aki rövid szakaszon kívánja igénybe venni a szolgáltatást. Számos panasz érkezett
azzal kapcsolatban, hogy előbb odaérnek az emberek például kerékpárral, vagy gyalog a céljukhoz, mint ahogyan azt a 7-9 autóbuszjárattal tennék.
A csatolt településrészeken a helyközi járatokkal történő kiszolgálás jónak mondható, ezért
koncentráltak inkább a belső körgyűrűre. A körjáratok struktúrája relatíve rugalmas, adott
igény esetén vannak vasútállomáshoz, illetve a Várkertfürdőhöz betérő járatok.
Megvizsgálták, hogy melyek a forgalmasabb vasúti járatok, azonban a konkrét menetrendszerkesztésnél kell majd megnézni, hogy mihez kell csatlakozást biztosítani. Felhívja a figyelmet, hogy a vasúti menetrend változása várható, egyes források szerint Pápa környékén
ritkulni fognak a járatok, ezért nem tudtak még pontos választ adni arra, hogy melyik járatokhoz kell betérni, de igény esetén mindenképpen megteremtik ennek lehetőségét.
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Fodor Máté, Uvaterv Zrt.
A kerékpártárolókkal kapcsolatban elmondja - ahogyan a prezentációban is elhangzott -, magasabb színvonalú tárolási lehetőségről van szó, ami megvilágított, fedett, akár kamerával
felszerelt tárolókat jelent. Ilyen modult a vasútállomás északi és déli oldalára is javasoltak
beépíteni, amelynek köszönhetően 22-22 kerékpár elhelyezésre lesz lehetőség mindkét oldalon.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Amennyiben beavatkoznak a struktúrákba, az a koncepció minden más elemét is megváltoztatja. Példaként említi, hogy ha a vasútállomáson könnyebben hozzáérhető, biztonságos autóparkolókat alakítanak ki, akkor azzal vélhetően csökkenteni fogják a helyi autóbuszközlekedés iránti igényt, a vasúti közlekedés iránti igény viszont növekedni fog.
Elhangzott a napi 55 kilométeres többletigény. Megkérdezi a Bakony Volán Zrt. jelen lévő
képviselőit, hogy mennyi egy kilométer költsége? Hozzáteszi, ezt úgy számolják ki, hogy
lényegesen nem nő a szolgáltatás iránti igénybevétel.
Szabó Gábor forgalmi igazgató
Elmondja, a kilométerenkénti költség 380 Ft, tehát a növekedés napi 24.000,- Ft többletköltséget jelent.
Hannibál Zsolt, Pricewaterhouse Coopers Magyarország Kft.
Hozzáteszi, költség-haszon elemzésben megvizsgálták, hogy fenti összefüggések milyen
többletterhet jelentenének a város számára. A kilométer növekedés mellett üzemanyagfogyasztás megtakarítással is számoltak a különböző jármű-üzemek kapcsán, amelyeknek
jelentős fogyasztási különbsége van. A hibrid buszoknál a tanulmányok a fogyasztás csökkenésre vonatkozóan eltérő adatokat - 10-30 %-ig - írnak. Azok a tanulmányok, amelyek a forgalomban történő mérések alapján számítják az üzemanyag-költség megtakarítást, azok közelebb állnak a 10 %-hoz, mint a 30 %-hoz, ezért 15 %-os költségmegtakarítással számoltak az
üzemanyag-fogyasztás vonatkozásában, amely a számítások szerint kompenzálni tudja a többletfutás-teljesítmény költségeit. A dízel üzemanyaggal működő gépjárműveknek is van költségmegtakarítása, azaz ha csak az üzemeltetést nézik - a pótlási és beruházási költségek nélkül -, akkor egy 15 évre vetített adat szerint a mérleg nullszaldósnak tekinthető.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Ez a hibrid buszok esetén érvényes, viszont ha a világpiaci olajárak csökkenő tendenciája
tartósan megmarad, akkor a 10 %-ot az idei évben is tudják teljesíteni, természetesen beruházás nélkül.
Dr. Hermann István képviselő
Hozzászólásában elmondja, hogy nem vetné el teljesen egy parkolóház építését. Véleménye
szerint egy parkolóházban, amely az Anna téren épülne, el lehetne helyezni a teljes Fő térrel,
kórházzal kapcsolatos forgalmat, gondolkodhatnának akár 200-400 férőhelyes parkolóházban
is. Szerinte meg lehet tanítani az autósokat a parkolóházak helyes használatára, így vélhetően
nem fognak majd idegenkedni tőle.
A P+R parkolókkal kapcsolatban kissé szkeptikus, ennek egyik oka a város lakosságszáma, a
másik pedig azok a távolságok, amelyek Pápán vannak. Amennyiben a belvárosban, például
az Anna tér közelében is lehetőség lenne ilyen parkolásra, akkor a körgyűrűk melletti ilyen
típusú parkolók nem lennének indokoltak. A vasútállomás esetében meg kell vizsgálni, hogy
érdemes- és lehetséges-e ilyen parkolót megvalósítani. Nem hisz abban, hogy a pápai, Pápa
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környéki lakosság, az ide látogatók társadalmi, szociológiai helyzetükre tekintettel nagy tömegével vennék igénybe az ilyen típusú parkolókat.
Megjegyzi, személy szerint egy idegen városban minél közelebb szeret megállni a belvároshoz, és inkább megfizeti a lényegesen magasabb díjakat.
Elmondja, nem ért egyet az autóbuszoknak tervezett, egy Várkertben található terület megszüntetésével kialakítandó parkolóval. Véleménye szerint nem célszerű zöld felületet megszüntetni, fontosabbnak látja a Várkert védelmét. Hozzáteszi, az elmúlt időszakban nem kis
területeket építettek be a Várkertből.
Felsővárosi képviselőként örül annak, hogy az Acsády úton közlekedő helyi járat továbbra is
megmarad, ugyan lilával van jelölve, amely azt jelöli, hogy továbbra is ritkán fog közlekedni.
Kéri, hogy a helyközi járatokat mindenképpen vegyék igénybe a helyi járatok kiváltására,
akár a különböző Volán társaságok együttműködésével, integrációjával.
Grőber Attila képviselő
A parkolóházzal kapcsolatban elmondja, lehet, hogy kicsit idegenkednek még a P+R parkolóktól, azonban nagyon komoly érvek szólnak mellette, és véleménye szerint is több érv szól a
parkolóházak ellen. Felhívja a figyelmet, hogy parkolóházat építeni csak a városközponthoz
közel érdemes, amellyel tulajdonképpen megnövelnék a városközpont autós forgalmát. Megjegyzi, a piactérrel kapcsolatban egy korábbi testületi ülésen más szándékokat fogalmaztak
meg a képviselők. Hozzáteszi, az Anna tér megközelítése így is nehéz, viszonylag nagy a forgalom. Amennyiben még nagyobb forgalmat vonzanának be ide, a város közlekedését nehezítenék meg. Szerinte egy parkolóház biztonságosabb, mint egy kültéri parkoló, de ilyen szűk
belváros esetében körültekintően kell dönteni. Nem támogatja a belvárosban parkolóház kialakítását, mindemellett egyetért dr. Hermann István képviselővel, hogy minden zöld felület
elvételét meg kell gondolniuk.
Venczel Csaba képviselő
Elmondja, katasztrofálisnak érzi a kórház, különösen a szakrendelő környéki parkolási lehetőségeket, ezért bármilyen javaslatot, ami ezen javít, támogat. Hozzáteszi, a Fő tér közelében is
nagy szükség lenne egy olyan parkolóra, amely megkönnyíti a belvárosban található üzletek
megközelítését. A kerékpárhálózat kialakításával kapcsolatos elképzeléseket rendkívül jónak
tartja. Az egész koncepciót támogatja, és jónak tartja, hogy több alternatívát is bemutat.
Mindemellett mindenképpen szeretné, hogy a vasúton túli területek helyijárat-közlekedésének
fejlesztése is megvalósuljon.
Unger Tamás alpolgármester
Megköszöni az előterjesztés elkészítőinek munkáját, amelynek köszönhetően egy olyan
komplex koncepció állt össze, amelyre már nagy szükség volt. Hosszútávon ez az első lépcsője a háromlépcsős pályázati rendszernek, amelyet a részletes tervezési fázis követ, a harmadik
pedig a megvalósítási fázis lesz.
A koncepcióval kapcsolatban kiemeli a városon belüli tömegközlekedés kérdését. A napirend
tárgyalása során elhangzottak többletigények, azonban azt a képviselők is tudják, hogy a jelenlegi támogatási rendszer alapján Pápa Város Önkormányzata több mint 60 millió Ft-tal
járul hozzá a tömegközlekedési rendszerek üzemeltetéséhez, és azt gondolja, mindenképpen
szükség lesz hosszútávon - akár a kétkörös rendszer ennél is részletesebb kidolgozásával - egy
olyan rendszert létrehozni, ami csökkenteni fogja a támogatási igényt. Mindezt úgy, hogy a
járatok száma természetesen lehetőség szerint ne csökkenjen. Mindenképpen megoldásra váró
helyzet a településrészek tömegközlekedése, vagy az egyes városrészek összeköttetése.
Az előterjesztésben az autós közlekedéssel kapcsolatban is jó javaslatok szerepelnek, személyes kedvence a turbó körforgalom, amely a Csóka körforgalom esetében mindenképpen szó-
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ba kell, hogy jöjjön a forgalom gyorsítása érdekében. A turbó körforgalom a forgalom bizonyos irányba történő elvezetését, illetve a keresztirányú forgalom gyorsítását jelenti.
A koncepció előnye a kerékpáros hálózat megközelítése. Az északi-déli irányú kerékpáros
hálózat adott, a koncepcióban szereplő javaslatokkal pedig egy komoly hálózatot tudnak kialakítani. Véleménye szerint erre egyre nagyobb igény van, a kerékpárosok száma növekedett
a legnagyobb mértékben, a tömegközlekedésben részt vevők száma pedig stagnál, vagy csökkent.
Ha jól értette, Győr felé 500 munkavállaló utazik, a város déli irányából pedig 1200 munkavállaló érkezik. Felmerült, hogy a helyközi járatok egy része esetleg kiválthatja a helyi tömegközlekedési járatokat, erre is gondolt, amikor azt mondta, hogy kvótát kell csökkenteni, át
kell gondolni, hogyan lehet beemelni a helyközi tömegközlekedési eszközöket a helyi tömegközlekedésbe, amennyiben ennek meglesz a lehetősége.
Még egyszer megköszöni az együttműködést, bízik abban, hogy a részletes tervezésnél is
együtt tudnak majd dolgozni, és mielőbb elkövetkezik a megvalósítás szakasza.
Máté István képviselő
Elmondja, a csatolt településrészeken szombaton és vasárnap rendkívül rossznak mondható a
tömegközlekedés helyzete, ezért is javasolták azt, hogy egy rövidebb körjáratba be lehetne
csatolni a településrészeket. Megemlíti, hogy este nyolc óra után helyijárattal már nem tudnak
hazajutni a dolgozók. Kéri annak megvizsgálását, hogyan lehetne a településrészeket a helyi
körjáratokba bekapcsolni. Példaként említi, hogy Pápa-Kéttornyúlakon vasárnap reggel kilenc
óra után legközelebb csak tizenhárom órakor jön a legközelebbi járat.
Az anyagban nem volt szó a Pápa-Kéttornyúlaki kerékpárút-hálózat bővítéséről, ezért érdeklődik, hogy ezzel kapcsolatban milyen elképzelések vannak.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Úgy gondolja, hogy dr. Hermann István, Venczel Csaba és Máté István képviselő hozzászólásai inkább menetrend szerkesztési kérdéseket vetnek fel.
A kerékpárút-bővítéssel kapcsolatban elmondja, az anyagban megjelölték a Somlai út, Budai
Nagy Antal út, és Csóka körforgalom irányába történő bővítést, álláspontja szerint a PápaKéttornyúlak és Csóka körforgalom közötti szakasznak ezek a legforgalmasabb részei.
Megkérdezi az anyag készítőit, volt-e ezzel kapcsolatban valamilyen felmérés, esetleg forgalomszámlálás?
Fodor Máté, Uvaterv Zrt.
Felvetették, hogy Pápa-Kéttornyúlakot is bekapcsolják a hálózatba, azonban más útvonalak
miatt jelenleg elvetésre került a javaslat. Hozzáteszi, a későbbiekben minden további nélkül
meg fogják ezt vizsgálni.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, már korábban is felmerült, hogy parkolóházat akkor érdemes üzemeltetni, ha arra
folyamatosan komoly igény van, az igényt pedig gerjeszteni kell azzal, hogy a parkolóház
környékén ne lehessen olcsóbban megállni, ellenkező esetben a drágán felépített és fenntartandó infrastruktúra üresen fog állni.
Elmondja, hogy Pápán az Igal lakótelepen van egy spontán kialakult P+R parkoló, ahová reggel a Győri busz indulása előtt folyamatosan érkeznek a dolgozók, az autóikat pedig egész
napra ott hagyják. Hozzáteszi, ezt a parkolók kérdésével együtt szintén rendezni kell. Ez felülírja a koncepcionális terveket, hiszen egy másik nagy kapacitású parkoló kialakításával számolnak, és nem a lakótelepen található parkoló továbbépítését vették alapul.
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A Várkerttel és a zöldfelületek megőrzésének fontosságával kapcsolatban felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy az ott lévő parkolókat sűrűn beültették fákkal, így összefüggő zöld
területet képeznek, a jelenleg bajvívó térnek használt területen pedig egyetlen fa sem található, az egy teljesen kopár terület.
A Pápa-Kéttornyúlaki kerékpárigényeket mindenképpen fel fogják mérni, hozzáteszi, ezek az
igények részben abból is táplálkoznak, hogy Pápa-Borsosgyőrön már kiépített kerékpárhálózat található.
A napirend tárgyalása során az látszott, hogy a koncepció és a tanulmány elkészítésével megbízott vállalkozások jó munkát végeztek. Jelenleg nem meghatározott tömegközlekedési vonalakról, buszjáratokról, parkolók kiépítéséről és kerékpárutak kiépítéséről döntenek, hanem
arról, hogy a koncepció olyan irányokat vázol fel, olyan kutatásokon, vizsgálatokon alapszik,
amiket a konkrét döntéseknél, a pályázat összeállításánál mindenféleképpen figyelembe fognak venni. Ez jelenleg az első lépcsőfok, ahonnan majd eljutnak a konkrét beruházásokig és a
közlekedésszervezési feladatok megoldásáig.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
181/2014. (XII.18.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a
Közlekedési Koncepcióban és a Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmányban foglaltakkal és a jövőbeni közlekedési célok
megvalósítására alkalmasnak találja.
Utasítja a polgármestert, hogy az elkészült dokumentumokat a
közreműködő szervezethez elfogadásra nyújtsa be.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megköszöni az elkészítőknek a munkáját, és bízik abban, hogy ez a munkakapcsolat a jövőben is folytatódni fog.
Hannibál Zsolt, Pricewaterhouse Coopers Magyarország Kft.
Megköszöni az észrevételeket, javaslatokat, a közös munkát, és annak elfogadását.
1. Településrészi önkormányzat tagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
A napirend tárgyalásán jelen vannak a településrészi önkormányzati képviselő-jelöltek.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy a jelöltek nem kérték a napirend zárt ülés keretében történő tárgyalását. A
jelöltekről külön-külön szavaz a testület, a képviselőnek 4 igen szavazata van, az elnöki tiszt-
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séget betöltő képviselő személyének rögzítésén kívül. Megválasztásukat követően a településrészi önkormányzati képviselők a Képviselőtestület előtt leteszik az esküt, ezt követően
pedig aláírják, és egyenként átveszik az esküokmányokat.
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat I/1. pontjában foglaltakról.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
182/2014. (XII.18.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete 44. § (1) bekezdése alapján Zsegraics Gyula önkormányzati képviselőt a Borsosgyőri Városrész Önkormányzata elnökévé megválasztja.
A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület állásfoglalását Patyi Károly Sándorné településrészi önkormányzati képviselővé választásával kapcsolatban.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
183/2014. (XII.18.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete 44. § (2) bekezdése alapján Patyi Károly Sándornét a Tapolcafői Városrész Önkormányzata tagjává megválasztja.
A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület állásfoglalását Vargáné Kósi Márta településrészi önkormányzati képviselővé
választásával kapcsolatban.
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A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
184/2014. (XII.18.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete 44. § (2) bekezdése alapján Vargáné Kósi Mártát a
Tapolcafői Városrész Önkormányzata tagjává megválasztja.
A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület állásfoglalását Végh Ferencné településrészi önkormányzati képviselővé választásával kapcsolatban.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
185/2014. (XII.18.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete 44. § (2) bekezdése alapján Végh Ferencnét a Tapolcafői Városrész Önkormányzata tagjává megválasztja.
A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kéri a testület állásfoglalását Vilmanné Ikervári Lilla Ágnes településrészi önkormányzati
képviselővé választásával kapcsolatban.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
186/2014. (XII.18.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete 44. § (2) bekezdése alapján Vilmanné Ikervári Lilla Ágnest a Tapolcafői Városrész Önkormányzata tagjává megválasztja.
A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
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Dr. Áldozó Tamás polgármester
Gratulál a megválasztott képviselőknek, az elkövetkező öt évre jó munkát és az elmúlt évekhez hasonló együttműködést kíván a Képviselőtestület nevében.
Megválasztásukat követően a településrészi önkormányzati képviselők a képviselő-testület
előtt leteszik az esküt, ezt követően pedig aláírják és a polgármestertől egyenként átveszik az
esküokmányokat.
2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a mellékelt jelenléti ív szerint.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési, a Humánerőforrás, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:
31/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város
Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben
szokásos módon – gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős:
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
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3. 2015. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyása
Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
187/2014. (XII.18.) határozat
1./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 119. §-ában foglaltak alapján a 2015.
évi ellenőrzési munkatervet az 1. és 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Utasítja a jegyzőt, hogy az ellenőrzések végrehajtásáról - a
2./ pontban foglaltak figyelembevételével - gondoskodjon.
2./ Az 1. számú mellékletben foglalt feladatok külső szakértő
megbízása útján, a 2. számú mellékletben foglalt feladatok a
Polgármesteri Hivatal belső ellenőre által valósul meg.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Kanozsainé Dr. Pék Mária címzetes főjegyző
4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati
rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Elmondja, hogy az előterjesztés a korábban szokásos szabályozást tartalmazza, azért nevesítik
a különböző sportegyesületeket és civil szervezeteket, hogy már év elején megjelenhessenek
számukra a pályázati kiírások, ne kelljen azokkal a költségvetés elfogadásáig várni.
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról.
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A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:
32/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város
Önkormányzatának 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló,
fenti számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben
szokásos módon – gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős:
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2014. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A módosítás szervezeti átalakításra tesz javaslatot, a
Gazdasági osztály további csoporttal bővül, az Adócsoportot jelenleg Adóügyi és Adóbehajtási csoportra osztják. A cél, hogy az általános polgárjogi elévülési határidőn – öt éven belül –
minden adófizető ellenőrzésen essen át.
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:
33/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város
Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról, fenti számú önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben
szokásos módon – gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős:
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
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6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2014. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról
szóló 21/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Áldozó Tamás polgármester
A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Demokratikus
Szakszervezete a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, annak elfogadását támogatja. Az
önkormányzat költségvetésének lehetőségei függvényében kéri, hogy a középfokú végzettségű köztisztviselők részére adható illetménykiegészítés bevezetését is vizsgálja meg a munkáltató.
Elmondja, hogy nem állapítanak meg új jogosultságokat, a korábbiak fenntartására tesznek
javaslatot.
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:
34/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2012.
(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú
önkormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben
szokásos módon – gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős:
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
7.

Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az Egészségügyi és Szociális, a Pénzügyi és Gazdasági, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési, valamint a Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Az előterjesztést a képviselők cd lemezen kapták meg. Megköszöni a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek a munkáját, úgy gondolja, olyan időszakon vannak túl, amikor szóba jöhetett volna annak kritikája, azonban még a választási kampány során sem merült fel, hogy minőségi problémák lennének az itt folyó munkával.
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
188/2014. (XII.18.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a
Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót.
Dr. Hermann István képviselő a testület üléséről 16,22 órakor kiment, jelen van 13 fő képviselő.
8.

Beszámoló Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány tevékenységéről
Előadó: Dr. Winkler Gábor kuratóriumi elnök

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Winkler Gábor kuratóriumi elnök.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az Alapítvány lehetőséget kínál arra, hogy olyan forrásokat gyűjtsenek, amelyeket a város
infrastruktúrájának a fejlesztésére tudnak felhasználni. Felhívja a figyelmet arra, hogy az adó
1 %-át is fel lehet ajánlani az Alapítványnak, és amelynek köszönhetően olyan feladatokat
tudnak finanszírozni, amelyeket az önkormányzat költségvetéséből kellene.
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót.
Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
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189/2014. (XII.18.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 159/2012.
(XII.13.) határozat, 173/2012. (XII.27.) határozat, 7/2013. (II.8.)
határozat 1. pontja, 79/2013. (V.30.) határozat, 185/2013.
(XI.14.) határozat, a 220/2013. (XII.31.) határozat, 132/2014.
(IX.18.) határozat, valamint a 174/2014. (XI.20.) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja.
b) Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
190/2014. (XII.18.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
A Képviselőtestület határozata 2015. január 1-jén lép hatályba.
A Képviselőtestület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról a Hivatal köztisztviselőit tájékoztassa, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzatot készítse el.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve folyamatos
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

c) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvétel
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja,
az idén van először arra lehetőség, hogy pápai gyerekek is részt vegyenek a programban.
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
191/2014. (XII.18.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja
1.
2.

Puli Izabella pápai lakos, a Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei
Általános Iskola 8. osztályos tanulójának,
Bódai Martin pápai lakos, a Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8. osztályos tanulójának

a 2015/2016. tanévtől a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában Pápa város képviseletében
történő részvételét.
Utasítja a Polgármestert, hogy a Képviselőtestület döntéséről az
érintetteket tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető

Dr. Hermann István képviselő a testület ülésére 16,25 órakor visszajött, jelen van 14 fő képviselő.
d) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának érdekében szerződés kötése a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, megállapodás kötése Farkasgyepű Község Önkormányzatával, valamint Bakonyjákó Község Önkormányzatával
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Elmondja, a korábbi gyakorlatnak megfelelően szerződnek Bakonyjákó és Farkasgyepű község önkormányzataival.
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
192/2014. (XII.18.) határozat
1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015.
január 1-től 2015. december 31-ig terjedő időszakra a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás biztosítását a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés
alapján vállalja.
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A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a szerződés aláírására és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalainé Tihanyi Andrea Egyesített Szociális Intézmény vezetője
2) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátását Farkasgyepű és
Bakonyjákó települések közigazgatási területén Farkasgyepű Község Önkormányzatával és Bakonyjákó Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján 2015. január 1től 2015. december 31-ig tartó időszakra vállalja.
A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert Farkasgyepű
Község Önkormányzatával és Bakonyjákó Község Önkormányzatával a megállapodás aláírására és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető
e) Vis maior támogatás címen támogatási igény benyújtása a Belügyminisztériumhoz (Pápa, Szent István út 5630/4 hrsz)
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A vis maior támogatási igényt a Szent István úti
híd megrongálódása indokolta, hozzáteszi, az igény benyújtásán túl az elkövetkezőkben vélhetően további beavatkozás lesz szükséges, mivel az egy kritikussá váló pontja lehet a helyi
úthálózatnak.
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
193/2014. (XII.18.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vis maior
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
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A káresemény megnevezése: a helyi önkormányzat tulajdonában lévő utat, hidat sújtó, előre nem látható természeti vagy más
eredetű erők által okozott károk helyreállításának részbeni támogatása.
Helye: Pápa, Szent István út 5630/4 hrsz
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2014. év
10 858 500,-Ft

%
30%

0,-Ft
0.-Ft
25 336 500,-Ft
36 195 000,-Ft

0%
0%
70%
100%



A károk helyreállításának összköltsége 36.195.000,-Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben
tudja biztosítani.



A Képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a káreseménynyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.



A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik.



Az adott káreseményre biztosítási összeget igényelt / nem
igényelt.



A Képviselőtestület a saját forrás összegét Pápa Város Önkormányzata 2014 évi költségvetése egyéb feladatok 14.3.
Általános tartalék terhére biztosítja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az
igénybejelentés benyújtására.
Határidő: bejelentéstől számított 40. nap az igénybejelentés
benyújtására
(2014. december 24.)
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
Molnár István városfejlesztési osztályvezető

f) Pápa, Kisfaludy u. 16. szám alatti ingatlan pályázat útján történő értékesítése
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, az ingatlan sok intézménynek adott
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helyet az elmúlt 40 évben, bölcsődét követően volt munkásszálló, majd az Egyesített Szociális
Intézmény különböző részlegei működtek ott. Az ingatlan fenntartása, működtetése az állagánál és a gépészeténél fogva rendkívül költséges, ezért 2011-ben elkezdték az intézményeket
máshová helyezni. A Hajléktalanszálló felújítása miatt átmenetileg ismét igénybe kellett venni, azonban annak elkészülte után megszűnt ez a funkciója is. Úgy látják, hogy az önkormányzat intézményeinek a feladatellátásához már nincsen szüksége az épületre. Hozzáteszi,
az elkészült forgalmi értékbecslés alapján az ingatlan forgalmi értéke 51.334.000 Ft.
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
194/2014. (XII.18.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonát képező Pápa, Kisfaludy utca 16. szám alatti,
4902/1 hrsz.-ú, 901 m2 területű ingatlant, a közcélú funkció
megszűnése miatt, a forgalomképes üzleti vagyonba átsorolja,
bruttó 51.334.000,- Ft alapáron pályázat útján értékesíti.
Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos intézkedések megtételére, felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

g) Dr. Baloghné Uracs Marianna intézményvezető Nemzeti Művelődési Intézethez
történő áthelyezése
A napirend tárgyalásán jelen van dr. Baloghné Uracs Marianna intézményvezető.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Az előterjesztésben foglaltak alapján a Képviselőtestület dr. Baloghné Uracs Marianna 2015. január 1jével a Nemzeti Művelődési Intézetbe történő áthelyezéséhez járul hozzá.
Megköszöni dr. Baloghné Uracs Mariannak az eddigi munkáját, és azt, hogy egy nehéz, átmeneti időszakban vezette a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központot. Ebben az időszakban volt egy koncepcióváltás, illetve az intézmény ebben az időszakban bővült új telephelyekkel és tevékenységi körökkel. Szakmai sikereket kíván az intézményvezetőnek az új hivatásához.
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
195/2014. (XII.18.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere a Mötv. 19. § b)
pontja, valamint a Mötv. 67. § g) pontja alapján Dr. Baloghné
Uracs Marianna intézményvezető Nemzeti Művelődési Intézethez, 2015. január 1-i hatállyal történő áthelyezéséhez hozzájárul.
Tekintettel a Kjt. 23. § (1) bekezdésében foglaltakra a közalkalmazotti jogviszony áthelyezéssel történő megszűnésével egyidejűleg Dr. Baloghné Uracs Marianna magasabb vezetői megbízása is megszűnik, melyet Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul vesz.
A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a közalkalmazotti jogviszony áthelyezéssel történő megszüntetésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2014. december 31.
Dr. Áldozó Tamás polgármester

h) Gazdasági társaságok Felügyelő Bizottsági tagjainak visszahívása és megválasztása, valamint társasági szerződések módosítása
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy az előterjesztés elfogadása után még tisztázniuk kell a külső bizottsági tagok
személyét, és meg kell választaniuk a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanács tagjait. Minderre a februári testületi ülésen kerül majd sor. Az előterjesztés szerint 2014. december 31-ével
hívják vissza azokat a Felügyelő Bizottsági tagokat, akiknek a megbízatása egyébként nem
járt volna le. A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása innentől kezdve határozatlan időre
szól.
Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról.
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

25

196/2014. (XII.18.) határozat
I.
1.
a) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai
Városfejlesztő Társaság Kft. felügyelőbizottsági tagjait
2014. december 31-i határidővel visszahívja, egyúttal
2015. január 1-jével határozatlan időre felügyelőbizottsági
tagnak választja
- Dr. Péntek Árpádot,
- Pingiczer Sándort,
- Szabó Tibort.
A felügyelőbizottság elnökének díjazását 30 000,- Ft-ban, a
tagok díjazását pedig 15 000,- Ft-ban állapítja meg.
b) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 12. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján megállapítja, hogy a Pápai
Városfejlesztő Társaság Kft. a 2013. évi V. törvény
rendelkezéseivel összhangban működik tovább.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosított létesítő okirat aláírására, egyidejűleg utasítja Németh
Tamás ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, illetve 2015. január 1.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Németh Tamás ügyvezető
2.
a)

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai
Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft.
felügyelőbizottsági tagjait 2014. december 31-i határidővel
visszahívja, egyúttal 2015. január 1-jével határozatlan időre
felügyelőbizottsági tagnak választja
- Venczel Csabát,
- Mód Károlyt,
- Kovács Zoltánt.
A felügyelőbizottság elnökének díjazását 30 000,- Ft-ban, a
tagok díjazását pedig 15 000,- Ft-ban állapítja meg.

b) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 12. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján megállapítja, hogy a Pápai
Platán Városmarketing és Turisztikai Kft. a 2013. évi V.
törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosított létesítő okirat aláírására, egyidejűleg utasítja Boros
Katalin ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
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Határidő: azonnal, illetve 2015. január 1.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Boros Katalin ügyvezető
II.
1. Pápa
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
tudomásul veszi, hogy a Polgármester a Közszolg
Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésén
indítványozza a felügyelőbizottsági tagok 2014. december
31-i határidővel történő visszahívását, egyúttal 2015. január
1-jével határozatlan időre felügyelőbizottsági tagnak
javasolja választani
- Dr. Hermann Istvánt,
- Szirbek Ritát,
- Böröczky Tamásnét.
Tudomásul veszi továbbá, hogy a taggyűlésen a
felügyelőbizottság elnökének díjazását 30 000,- Ft-ban, a
tagok díjazását pedig 15 000,- Ft-ban javasolja
megállapítani.
A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, illetve 2015. január 1.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
2.

Pápa
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
tudomásul veszi, hogy a Polgármester a Pápai Ipari Park
Ingatlanhasznosítási és Szolgáltató Kft. taggyűlésén
javasolja a felügyelőbizottsági tagok 2014. december 31-i
határidővel történő visszahívását, egyúttal 2015. január 1jével határozatlan időre felügyelőbizottsági tagnak javasolja
választani
- Zsegraics Gyulát,
- Papp Ferencet,
- Varga Endrét.
Tudomásul veszi továbbá, hogy a taggyűlésen a
felügyelőbizottság elnökének díjazását 30 000,- Ft-ban, a
tagok díjazását pedig 15 000,- Ft-ban javasolja
megállapítani.
A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, illetve 2015. január 1.
Felelős:
Dr. Áldozó Tamás polgármester

3.

Pápa
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
tudomásul veszi, hogy a Polgármester a Méki
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Ingatlanközvetítő és Részvét Temetkezési Szolgáltató Kft.
taggyűlésén javasolja a felügyelőbizottsági tagok 2014.
december 31-i határidővel történő visszahívását, egyúttal
2015. január 1-jével határozatlan időre felügyelőbizottsági
tagnak javasolja választani
- Máté Istvánt,
- Süle Zsoltot,
- Balassa Zoltánnét.
Tudomásul veszi továbbá, hogy a taggyűlésen a
felügyelőbizottság elnökének díjazását 30 000,- Ft-ban, a
tagok díjazását pedig 15 000,- Ft-ban javasolja
megállapítani.
A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, illetve 2015. január 1.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
4.

Pápa
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
tudomásul veszi, hogy a Polgármester a Pápai Hús 1913
Kft. taggyűlésén javasolja a felügyelőbizottsági tagok –
Vörösvári Renáta esetében javasolja, hogy a taggyűlés az
üzemi tanácsnak tegyen javaslatot a visszahívásra és új tag
kijelölésére - 2014. december 31-i határidővel történő
visszahívását, egyúttal 2015. január 1-jével határozatlan
időre felügyelőbizottsági tagnak javasolja választani
- Dr. Áldozó Tamást,
- Bocskay László
- Grőber Attilát valamint,
- az üzemi tanács által javasolt személyt.
Tudomásul veszi továbbá, hogy a taggyűlésen a
felügyelőbizottság elnökének díjazását 150 000,- Ft-ban, a
tagok díjazását pedig 100 000,- Ft-ban javasolja
megállapítani.
A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, illetve 2015. január 1.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

5.
a)

Pápa
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
tudomásul veszi, hogy a Polgármester a Pápai Szeletelt és
Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft. taggyűlésén 2015.
január 1-jével határozatlan időre felügyelőbizottsági tagnak
javasolja választani
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- Unger Tamás,
- Császár Endre,
- Orbán Imrét.
Tudomásul veszi továbbá, hogy a taggyűlésen a
felügyelőbizottság elnökének díjazását 100 000,- Ft-ban, a
tagok díjazását pedig 50 000,- Ft-ban javasolja
megállapítani.
A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, illetve 2015. január 1.
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
b) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai
Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft-ben
tulajdonrésszel rendelkező – az Önkormányzat 100 %-os
tulajdonát képező – Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
ügyvezetőjét felhatalmazza, hogy a Pápai Szeletelt és
Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft. taggyűlésén a
fenti döntés szerinti álláspontot képviselje, és a Felügyelő
Bizottság tagjainak megbízását megszavazza.
Határidő: azonnal, illetve a Kft. taggyűlése
Felelős: Németh Tamás VFT ügyvezetője
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Indítványozza az alábbi határozati javaslat elfogadását:
„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a
158.,159.,160.,161.,162.,166. sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel
mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.”
A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
197/2014. (XII.18.) határozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a
158.,159.,160.,161.,162.,166. sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind az önkormányzat, mind pedig
az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné
a döntés indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.
A zárt ülést követően a Képviselőtestület 16.45 órakor nyilvános ülésen folytatja munkáját.
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Dr. Áldozó Tamás polgármester
A zárt ülést követően a nyilvános ülésen ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntéseit. Az ülést követően mindenkit vár az előtérben egy pezsgős koccintásra.
Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 16.50 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária
címzetes főjegyző

