
 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 38 /2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 27-i nyilvá-

nos 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, Zsegraics Gyula, Süle Zsolt, Kovács Csilla, 

Kerecsényi Zoltán képviselők, 12 fő 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző, 

Pozsgai Zsuzsanna aljegyző, 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető, 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

Hortobágyi Sándor építésügyi csoportvezető, 

György Zoltán köztisztviselő, 

Dr. Verrasztó Norbert Károly köztisztviselő, 

Horváthné Farkas Andrea járási hivatalvezető, 

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. 

 

Máté István és Grőber Attila képviselő a távolmaradását bejelentette. 

 

A Képviselőtestület az ülés kezdete előtt a helyszínen megtekintette a volt Állami Dohánygyár 

épületét, a Béke tér 3. szám alatt. 

Ezt követően a napirendek megtárgyalására a Városháza épületének nagytermében került sor. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten ke-

resztül követőket, a testület ülését 10.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtes-

tület ülése határozatképes, 12 fő képviselő jelen van.  

 

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 24., és 25. sorszámú sürgősségi előterjesztéseket a vegyes ügyek között tárgyalja meg 

a testület. 
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

 

25/2015. (II.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. február 

27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Személyi ügyek 

I. Önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztása 

II. Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület 

tagjainak megválasztása 

III. Pápai Platán Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaszerző-

désének módosítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és termé-

szetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal 

felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és 

az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

3. Vegyes ügyek 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a hatáskörébe tartozó 21. sor-

számú előterjesztést megtárgyalta, és azt 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózko-

dás mellett megtárgyalásra javasolja.  

 

 

1. Személyi ügyek 

I. Önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak a bizottsági tagjelöltek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) be-

kezdésének b) pontja alapján választás esetén - amennyiben ezt az érintett kérte - a Képvise-

lőtestület zárt ülést tart. Tekintettel arra, hogy ilyen kérés nem érkezett, a bizottságok külsős 

tagjainak megválasztása nyilvános ülésen történik. 

 

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 a határozati javaslat 1.) pontjában foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

 

26/2015. (II.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Ügyrendi 

és Összeférhetetlenségi Bizottságba tagnak választja meg Bali 

Istvánt. 

 
A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 
 
Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 2.) pontjában foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

27/2015. (II.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Városfej-

lesztési és Városüzemeltetési Bizottságba tagnak választja meg 

Baracska Lászlót. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 3.) pontjában foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 5 tar-

tózkodás mellett fenti javaslatot nem fogadta el. 

 

 

Megválasztásukat követően az önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjai a képviselő-

testület előtt leteszik az esküt, ezt követően pedig aláírják az esküokmányokat. 
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II. Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagjainak megválasztása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy megkérdezték a Testületben korábban részt vevő szervezeteket a delegálással 

kapcsolatban, azonban volt olyan szervezet – mint például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – 

amely jelenleg nem kíván delegálni egy városban sem. 

 

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 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

 

28/2015. (II.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bűnmeg-

előzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület elnökét és tagjait a 

képviselőtestület megbízatásának időtartamára az alábbiak sze-

rint választja meg: 

 

A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület 

 

elnöke: Bocskay László önkormányzati képviselő 

 

tagjai:  - Pápai Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, 

- Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, 

- Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális 

Intézménye Gondozási Központjának vezetője, 

- Pápa Város Önkormányzata Közterület-felügyele-

tének vezetője, 

- Pápa Városi Polgárőrség elnöke, 

- Pápai Járási Hivatal vezetője, 

- Kovács Csilla, Máté István, Zsegraics Gyula, Venc-

zel Csaba, Kerecsényi Zoltán és Süle Zsolt önkor-

mányzati képviselők 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 
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III. Pápai Platán Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaszerződésének módosítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy Boros Katalin ügyvezető jelenleg az Utazás Kiállításon képviseli a várost, 

ezért nem tud jelen lenni a testületi ülésen. 

 

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 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a követke-

ző határozatot hozza: 

 

29/2015. (II.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Boros Kata-

lin ügyvezető személyi alapbérét 2015. március 1-jével bruttó 

440 000,- Ft-ban állapítja meg, egyúttal törli a munkaszerződé-

séből a versenytilalmi megállapodásra vonatkozó rendelkezést. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a módosított mun-

kaszerződés aláírására. 

 

Határidő: 2015. február 28. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, va-

lamint a gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható 

ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az Egészségügyi és Szociális Bizott-

ság, továbbá a Borsosgyőri, a Kéttornyúlaki és a Tapolcafői Városrész  Önkormányzatának 

testülete egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

A rendelet-tervezetben javasolt módosításokról az alábbiak szerint tájékoztatja a testületet: 

A „legfeljebb” szövegrész törlésre kerül a tervezet 13. § (3) bekezdéséből, a 14. § (4) bekez-

dés a)-c) pontokból, a 13. § (3) bekezdés a) pontjában a 80 %-a helyébe a 90 %-a szöveg lép. 

A 16. §-ból törlésre kerül az „azzal a feltétellel, hogy személyenként a rendszeres települési 

támogatás havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-

gét” szöveg. A 20. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
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(4) A 2015. március 1-jét megelőzően az Szt. 43/B. § (1) bekezdés alapján megállapított ápo-

lási díjban részesülő személyt települési ápolási támogatásra jogosultnak kell tekinteni. 

A 20. § jelenlegi (4) bekezdése (5) bekezdésre módosul. 

Elmondja, hogy a bizottsági üléseken a módosító indítványokat ismertették,  azok eredeti in-

dítványnak tekintendők. 

A módosítások oka az volt, hogy a jogalkotó értelmezését át kellett vezetniük a rendelet-

tervezetben. Hozzáteszi, a rendeletet alaprendeletként kezelik, mivel megalapozza a Városhá-

zán folyó hatósági munka egy jelentős részét. Elmondja, hogy 2015.02.23-án tájékoztatót tar-

tottak a rendelet-tervezettel kapcsolatban, amelyen részt vettek a képviselők is. Ezúton is kö-

szöni a részvételüket. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Megköszöni az Emberi Erőforrás Osztály vezetőjének és munkatársainak áldozatos munkáját, 

amivel összeállították a rendelet-tervezetet. Úgy gondolja, akkor lehet csak helyesen dönteni, 

ha tisztában vannak a jelenlegi szabályozó rendszer minden elemével. Megköszöni dr. Áldozó 

Tamás polgármesternek a rendelet-tervezettel kapcsolatos konzultáció lehetőségének megte-

remtését, ahol nemcsak a képviselők, hanem a rendeletben foglalt feladatokkal foglalkozók-

nak is lehetősége nyílt a változások megismerésére. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a konzultáció egyben egyeztetés is volt a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és 

Érdekképviseleti Egyesületével, mint érdekképviseleti szervvel, aki a rendelet-tervezetet elfo-

gadta. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett megalkot-

ja az alábbi rendeletet: 

 

5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal 

felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az 

ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló, fenti számú ön-

kormányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfe-

lelően 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. Vegyes ügyek 

 

a)  Pápai 0377/7 hrsz-ú és 0377/11 hrsz-ú ingatlanokra vezetékjog bejegyzése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. Elmondja, hogy a pálházai ingatlanrendezésekkel kapcsolatban már többször tár-

gyalt a testület. A kárpótlás és a privatizáció következtében olyan helyzetek alakultak ki, ame-

lyek még a mai napig tisztázásra várnak vezetékjogok, és egyéb ügyek tekintetében. 

 

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 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

 

30/2015. (II.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul 

ahhoz, hogy az AGROPRODUKT Mezőgazdasági Termelő és 

Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában 

álló pápai 0377/7 hrsz.-ú és pápai 0377/11 hrsz.-ú ingatlanokra 

Pápa Város Önkormányzata javára, a változási vázrajz alapján 

kerüljön feljegyezésre vezetékjog és építési korlátozás, és a ve-

zetékjogot, mint vagyoni értékű jogot, egyúttal a forgalomképte-

len törzsvagyonba sorolja be. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a vezetékjogot alapító megálla-

podás aláírására. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős:    dr. Áldozó Tamás polgármester 

                Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

b)  Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ alapító okiratának módosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy technikai jellegű módosításról van szó. 

 

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 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 
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31/2015. (II.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór 

Művelődési és Szabadidő Központ 6/21-3/2015. számú módosí-

tó okiratát, valamint 6/21-4/2015. számú egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a közzétételt követő napon lép ha-

tályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a főjegyzőt, hogy a határozat végre-

hajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a főjegyzőt 

a módosító okirat és az egységes szerkezetű alapító okirat aláírá-

sára. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

c)  Pápa, Deák Ferenc u. 1. szám alatti ingatlanon található társasház tetőfedés fel-

újításához pénzügyi fedezet biztosítása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy az önkormányzat a tulajdonrésze arányában vállalja a felújítás rá eső részét. 

A belváros ma már emblematikusnak számító épületéről van szó, és fontosnak tartja, hogy az 

ott élő közösség elkötelezte magát a felújítás mellett. Az önkormányzatnak a tulajdonrésze 

alapján a munka közel 40 %-át kell finanszíroznia. 

 

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 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

 

32/2015. (II.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

3986/10000 hányadban tulajdonát képező Pápa, Deák Ferenc ut-

ca 1. szám alatti ingatlanon található társasház tetőfedés felújítá-

sához, a 2015. évi költségvetésének lakóingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése előirányzat terhére, a társasházi határozat szerint, a 

tulajdoni hányad arányában, de legfeljebb bruttó 8.000.000,-Ft 

értékhatárig pénzügyi fedezetet biztosít. 
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Utasítja a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

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 23. 

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 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

 

33/2015. (II.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 23. sor-

számú 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 10,45 órakor nyilvános ülésen folytatja munkáját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A zárt ülést követően a nyilvános ülésen ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott dön-

téseit.  

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 10.48 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester címzetes főjegyző 
 

 


