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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-155/2015. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. május 28-i nyilvános 

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, 

Pozsgai Zsuzsanna aljegyző, 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető, 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető, 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

Hortobágyi Sándor építésügyi csoportvezető, 

Verrasztó Norbert köztisztviselő,  

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 ke-

resztül követőket, a testület ülését 08.00 órakor megnyitja.  

Kéri a megjelenteket, hogy a napirendek megtárgyalása előtt egy perces felállással emlékez-

zenek meg a tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Winkler Gábor városi főépítészről. Elmondja, 

hogy dr. Winkler Gábort Pápa Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.  

 

Ezt követően a jelenlévők egy perces néma felállással emlékeztek meg dr. Winkler Gáborról. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 14 fő képviselő jelen van. El-

mondja, hogy két előterjesztés a kiküldött anyaghoz képest módosult, ezek az ülés előtt kiosz-

tásra kerültek. 

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását.  

 

Megkérdezi, hogy van-e a meghívóban szereplőkön kívül egyéb napirendi javaslat? 
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem érkezett. 

 

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

rozatot hozza: 
 

 

73/2015. (V.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. május 

28-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Személyi ügyek 

I. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ vezetői 

állására kiírt pályázat elbírálása 

II. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. vezetőjével kapcso-

latos döntés 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2015. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

II. A 2014. évi ellenőrzések tapasztalatai 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkor-

mányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

4. I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

.../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Műkö-

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

rendelet módosításáról 

II. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabály-

zatának módosítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

5. 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 szóló 5/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 
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6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a helyi közművelő-

désről  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Rádi Róbert kabinetvezető 

 

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a közterületek nem-

zeti ünnepeken történő fellobogózásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

8. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi 

beszámolójának jóváhagyása  

I. Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit 

Kft. 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

             Boros Katalin ügyvezető 

 

II. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Németh Tamás ügyvezető 

 

9. Tájékoztató önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági 

társaságok 2014. évi gazdálkodásáról, valamint a Pápai 

Húscsoporttal kapcsolatos döntés 

I. Pápai Hús 1913 Kft. 

Előadó:Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Uzsoky András ügyvezető 

 

II. Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló 

Kft. 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Gerencsér Ferenc ügyvezető 

 

10. Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiz-

tonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsola-

tos feladatokról 

Előadó: Szappan Csaba r. alezredes, kapitányságvezető 

 

11. Tájékoztató a Pápa Városi Polgárőrség tevékenységéről 

Előadó: Bitai Sándor elnök 

 

12. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatója a munkaerő-piaci 

helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról Pápán 

Előadó: Bocskay Gyöngyi osztályvezető 

 

13. Vegyes ügyek 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a hatáskörébe tartozó 62. I., 

63., 64. I.,II., 65.,66.,67. sorszámú előterjesztéseket megtárgyalta, és azokat egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja.  

 

Megadja a szót napirend előtti hozzászólásra dr. Vörös Ibolya képviselőnek. 

 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Pápa városa Kerékpárosbarát Település kitüntető-címet ka-

pott. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Kerékpáros Magyarország Szövetség már ki-

lencedik alkalommal írta ki a pályázatot, amelynek célja, hogy ösztönözzék az önkormányza-

tokat és vállalatokat arra, hogy infrastrukturális változtatásokkal, szemléletformáló tevékeny-

ség végzésével népszerűsítsék a környezetbarát kerékpáros közlekedést. Az elmúlt években 

tapasztaltak alapján Pápán is felkarolják a kerékpáros tömegközlekedés problémáját, és meg-

próbálják fejleszteni ezt a területet, hozzáteszi, hogy az infrastrukturális fejlesztések koncep-

ciójában is megjelent támogatandóként ez a terület.  

 

Elmondja, hogy a kitüntető címre 55 település pályázott. A kitüntetéssel elismerték azt a 

munkát, amelyet az önkormányzat tett a kerékpárhálózat fejlesztése érdekében az elmúlt idő-

szakban. Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős állam-

titkára a kitüntető cím átadásakor elmondta, hogy a címmel együtt feladat is jár. Tovább kell 

gondolkodni azon, hogy milyen lehetőségek vannak a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére, 

milyen szemléletformáló tevékenységet tudnak kifejteni. Hangsúlyozta, hogy a biztonságos 

kerékpáros közlekedésre való nevelést a rendőrség bevonásával már az iskolákban el kell 

kezdeni.  

 

Az önkormányzat az elmúlt időszakban több mint 12 kilométer hosszan építtetett kerékpárutat 

Pápán, illetve csatolt településein. Meg kell vizsgálniuk, hogy a régebbi kerékpárutak közül 

melyeket kell felújítani, hol merül fel igény újabb kerékpárút létesítésére. Ezeket a kiadásokat 

meg kell tervezniük, és a jövő évi költségvetésben erre fedezetet kell majd biztosítaniuk.  

A kerékpáros közlekedést turisztikai vonzerőként is kell népszerűsíteniük, és a turisztikai att-

rakciókat is elérhetővé kell tenniük a kerékpárutakon keresztül. A szemléletformálásban is 

szerepe van az önkormányzatnak, ugyanis a kerékpározás nemcsak egy sport, hanem az 

egészséges életmódra való nevelés egyik eszköze. A szemléletformálásra ki kell használni a 

Mobilitás Hét elnevezésű program adta lehetőségeket. Az elismerő cím pénzjutalommal nem 

jár. A kitüntető címet egy éven keresztül lehet viselni, amennyiben el szeretnék nyerni az el-

ismerő címet jövőre is, akkor erre újból pályázniuk kell. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A képviselők nevében is gratulál Lendvai Andrásnak, aki az U-18-as teke világbajnokságon 

két bronzérmet is szerzett a közelmúltban. Kijelenthető, hogy jelenleg nem túl jók a városban 

a teke sport működési körülményei, de azért méltó tehetségek is vannak a versenyzők között. 
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Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

1. Személyi ügyek 

I. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ vezetői állására kiírt pá-

lyázat elbírálása 
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak a pályázók. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a három pályázó közül Kocsis Gyula és Tari Tibor hozzájárult pályázata 

nyilvános ülésen történő tárgyalásához, Nagyné Hajdú Györgyi pedig zárt ülésen kérte pályá-

zatának megtárgyalását. 

 

Fentiekre tekintettel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján bejelenti, hogy a Nagyné Hajdú Györgyi pályázatát 

zárt ülésen tárgyalja meg a testület. 

 

A Képviselőtestület 8,15 órakor zárt ülésen, majd 8,27 órakor nyilvános ülésen folytatja mun-

káját.  

 

- Kocsis Gyula pályázó személyes meghallgatása 

 

 

Kocsis Gyula pályázó 

Pályázata szóbeli kiegészítéseként szeretne módosítani a bizottsági üléseken felmerült kérdé-

sekre adott válaszain. A bizottsági ülésen megkérdezték tőle, hogy amennyiben elnyeri az 

intézményvezetői állást, miként alakul majd a család élete, mivel jelenleg Ausztriában élnek. 

A bizottsági ülésen erre a kérdésre bizonytalan választ adott, azonban fentieket átgondolva 

úgy döntött, hogy a pályázat elnyerése esetén a családjával együtt hazaköltözik Magyaror-

szágra. 

Egy másik kérdésre, miszerint tisztában van-e a vonatkozó törvényekkel, nemmel felelt. 

Mindeközben a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelő-

désről szóló 1997. évi CXL. törvényt – tekintettel arra, hogy annak elfogadása előtt az elő-

készítésben is részt vett – ismeri, így a kérdésre igennel kell felelnie.  

A bizottsági ülésen az állás elnyerése esetén időt kért, hogy át tudja venni a folyamatban 

lévő ügyeket, mivel 2012. óta nem dolgozik már a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő 

Központban. Átgondolta ezt a válaszát is, és természetesen nincsen szüksége időre, tisztában 

van vele, hogy azonnali munkakezdésre van szükség. 

Nagy előnye, hogy ismeri a város kulturális és szakmapolitikai koncepcióját, valamint a 

sportra és szabadidős tevékenységre vonatkozó stratégiáját. 

Véleménye szerint megváltozott körülmények között nem lehet adekvát válaszokat adni ha-

gyományos eszközökkel, ezért innovációra, fejlesztésre van szükség. Fentiekre tekintettel 

pályázata fő irányvonala az innováció, ezért kreatív megoldásokra tett javaslatot. A hagyo-

mányos tevékenyégi körökkel kapcsolatban elmondja, a jól működőket meg kell tartani, 

azonban az új szemlélet ezekre is visszahathat. 

A pályázata nem tartalmaz referenciát, mivel az idő rövidsége miatt az nem érkezett meg dr. 

Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkártól. Az ülés időpontjáig azonban az államtitkár 

visszaigazolta a pályázatának három fő irányvonalát: az új típusú közösségépítést, a digitális 

kultúraváltást, és a hagyományápolást. 
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Kovács Csilla képviselő 

Megkérdezi a pályázót, hogy a pályázatában szereplő új típusú közösségépítés tekintetében 

mikre gondol, és azokat hogyan kívánja megvalósítani. Kérdése továbbá, hogy a tevékeny-

ség alapú ifjúságkultúra vonatkozásában milyen szakmai elképzelései vannak. 

 

Kocsis Gyula pályázó 

Az új típusú közösségépítés azon az elképzelésen alapszik, hogy közéleti aktivitásra lenne 

szükség, és a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont keretein belül működő 43 kiskö-

zösségtől is ezt várná el. Önálló, dinamikus, a helyi társadalmat építő és szervező közössé-

gekre lenne szükség. Első lépésként a szemléletformálás lenne a legfontosabb, ezt követően 

jöhetne az országos, illetve nemzetközi hálózatépítés. Úgy tervezi, hogy a rendezvényeken 

vendégül látnák a hálózatban részt vevőket, ami marketingszempontból is jelentős tényező 

lehet. 

A tevékenység alapú ifjúsági kultúrával kapcsolatban elmondja, jó pár évet dolgozott ezen a 

területen és azt tapasztalta, hogy mindenképpen meg kell nevezni azt a tevékenységi kört, 

amire építenek, amelybe be tudják vonni a fiatalokat. Kiemeli, hogy a digitális kultúra döntő 

fontosságú lehet, amelyet tudatossá és kritikussá kell tenni. Ehhez azonban irányítottan és 

szervezetten kell foglalkozni a fiatalokkal. A Nemzeti Alaptantervben ugyan szerepel a moz-

gókép, kultúra- és médiaismeret tárgy, azonban tapasztalatai szerint az iskolákban ezt kevés 

óraszámban, vagy egyáltalán nem tanítják, illetve más tantárgyba integrálják. 

Pályázatában szerepel a Pápai Látványtár létrehozása, amely a jövő ifjúsági háza lenne. Ezt 

modellértékűnek lehetne tekinteni, hiszen az országban erre csak Hűvösvölgyben van példa, 

amelyet uniós támogatással valósítottak meg. A Európai Unió Tanácsának 2015-2018 közötti 

kulturális munkatervében két prioritás szerepel, az egyik az audiovizuális kultúra támogatása, 

így egy ifjúsági ház megvalósítására is tudnának pályázatot beadni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

- Tari Tibor pályázó személyes meghallgatása 

 

Tari Tibor pályázó 

Elmondja, hogy pályázatában a csatolt településrészeken található könyvtár nyitva tartásával 

kapcsolatos utalások nem véletlenül szerepeltek, azokat mielőbb szeretné megvalósítani. Örül 

annak, hogy a mai ülésen a kulturális koncepció újratárgyalása is napirenden lesz. 

A pályázata szóbeli kiegészítéseként elmondja, hogy Pápán sok helyszínen, sokféle szervezeti 

keretek között végeznek kulturális tevékenységet, amely már önmagában is biztosítja a sok-

színűséget, a többféle igény kielégítését. Ennek megerősítése, támogatása is szerepel a céljai 

között. 

Kiegészítésében megemlíti a civil szférát, illetve a polgárok közösségeit, hiszen ők vesznek 

részt a kultúra közvetítésében, a különböző korosztályokat érintően a szabadidő tartalmas, 

hasznos eltöltésében, és pápaiként az élet számos területén hoznak elismerést. Támogatni kí-

vánja az egyesületek, társadalmi csoportok, alapítványok tevékenységét, ezzel erősítve a város 

lokálpatriotizmusát, példaként említi a Jókai Kört, a Művelődéstörténeti Társaságot, a Barokk 

Egyesületet, továbbá a Lokálpatriótákat. 

Az éves rendezvénynaptárban szereplő programok struktúráját érdemes lenne újragondolni, 

azokat mindig az igényekhez alakítani, hiszen egyre sajátosabb, változatosabb igényeknek 
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kell tudni megfelelni. Elmondja, hogy kulturális menedzserként több pályázatot is benyújtott 

már. 

A versenysportokon kívül nagy jelentőséggel bírnak a széles tömegeket megmozgató, az 

egészségmegőrzés bizonyos színterét jelentő rendezvények, kezdeményezések, például a 

Mozdulj, Pápa!. Ezekkel kapcsolatban, illetve a futball területén is vannak elképzelései. 

Szeretne hangsúlyt fektetni az infotechnikai fejlesztésre, hiszen a mai világban egyre nagyobb 

szerepet kapnak az okostelefonok és az internet világa. Mivel mindenkinek van már mobilte-

lefonja, adott esetben rendezvények előtt szöveges üzenetet is kaphatnának az érintettek mi-

nimális szolgáltatási díjért, amennyiben erre előfizet az intézmény. 

Az állás elnyerése esetén szeretne jó munkahelyi, dolgozói légkört kialakítani. Intézményve-

zetőként sikeresen alkalmazná a hosszú évek alatt megszerezett tapasztalatait akár a hangosí-

tás, színpadépítés, vagy fazekas kézműves foglalkozás esetén is. 

A város önkormányzatának fontosnak kell tartania azt, hogy a közművelődési és kulturális 

életben eddig elért eredmények megmaradjanak, és azokat új hagyományokkal, forrásokkal 

bővítsék. 

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásához elég erőt és affinitást érez ma-

gában, ezért is pályázott az intézményvezetői állásra. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Szakmai Szakértői Bizottság egyik pályázatot sem támogatta. (A Szakmai 

Szakértői Bizottság véleménye a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

A Humánerőforrás Bizottság a határozati javaslat I. pontját 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás 

mellett nem javasolja elfogadásra, a határozati javaslat II. pontját 4 ellenszavazattal, 1 tartóz-

kodás mellett nem javasolja elfogadásra, a határozati javaslat III. pontját 4 ellenszavazattal, 1 

tartózkodás mellett nem javasolja elfogadásra. 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján az előterjesztés elfogadásához minősített többség 

szükséges. 

 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e további kérdés, hozzászólás? 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását Kocsis Gyula kinevezéséről. 

 

A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 10 

tartózkodás mellett Kocsis Gyula pályázatát nem fogadja el. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Nagyné Hajdú Györgyi kinevezéséről. 

 

A Képviselőtestület 1 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, 5 tar-

tózkodás mellett Nagyné Hajdú Györgyi pályázatát nem fogadja 

el. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását Tari Tibor kinevezéséről. 
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A Képviselőtestület igen szavazat nélkül, 10 ellenszavazattal, 4 

tartózkodás mellett Tari Tibor pályázatát nem fogadja el. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat IV. pontjában foglaltakról. 

 

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

rozatot hozza: 

 

74/2015. (V.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór 

Művelődési és Szabadidő Központ igazgatói (magasabb vezető) 

beosztás ellátására szóló pályázati felhívásra beérkezett három 

pályázat közül egyiket sem támogatja, a pályázókat nem tartotta 

alkalmasnak a magasabb vezetői beosztás ellátására. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a Jókai Mór Műve-

lődési és Szabadidő Központ intézményvezető feladatainak ellá-

tására vonatkozó újabb pályázat kiírására és az ezzel kapcsolatos 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni a pályázóknak, hogy részt vettek a pályázati eljárásban és hogy megismerhették a 

szakmai elképzeléseiket. 

 

 

II. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. vezetőjével kapcsolatos döntés 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Németh Tamás ügyvezető és Rádi Róbert polgármesteri 

kabinetvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. 

pontja alapján az előterjesztés elfogadásához minősített többség szükséges. 

 

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 hatá-

rozatot hozza: 
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75/2015. (V.28.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  3:109. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében kezdeményezi Németh 

Tamás, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. jelenlegi ügy-

vezetője munkaviszonyának 2015. május 31-vel, közös 

megegyezéssel történő megszüntetését, ezzel egyidejűleg 

köszönetet mond neki az ügyvezetőként végzett munkájáért. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a munka-

viszony közös megegyezéssel történő megszüntetésével 

kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2015. május 31. 

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a Polgá-

ri Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  3:109. § (4) 

bekezdésében foglalt hatáskörében a Pápai Városfejlesztő 

Társaság Kft. ügyvezetőjének Rádi Róbertet 2015. június 1-

jei hatállyal határozatlan időre megválasztja. 

 

A Képviselőtestület az ügyvezető munkabérét bruttó 

570 000,- Ft-ban állapítja meg, és utasítja a polgármestert, 

hogy az ügyvezetővel munkaszerződést kössön. 

 

Határidő: 2015. május 31. 

 Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni Németh Tamásnak a Kft. ügyvezetőjeként végzett munkáját, Rádi Róbertnek 

pedig sok sikert kíván az ügyvezetői munkához és jó együttműködést kíván. 

 

 

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

mányzati  rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségve-

tése végrehajtásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a jelenléti ív sze-

rint. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a Városfejlesztési és Városüzemel-

tetési Bizottság, továbbá a Borsosgyőri, a Kéttornyúlaki és a Tapolcafői Városrész  Önkor-

mányzatának testülete egyhangúlag, az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazat-

tal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, a Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazat-

tal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 
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Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Borsodiné Kisfaludy Katalin könyvvizsgáló egészségügyi 

okok miatt nem tud jelen lenni a napirend tárgyalásán. 

 

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 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett megalkot-

ja az alábbi rendeletet: 

 

10/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló, 

fenti számú önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben fog-

laltaknak megfelelően megalkotja. 
 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a követke-

ző határozatot hozza: 

 

 

76/2015. (V.28.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzata 2014. évi egyszerűsített beszámoló-

ját jóváhagyja, a könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

polgármestert, hogy a jóváhagyott 2014. évi maradvány fel-

használásával kapcsolatban a 2015. évi költségvetési rende-

let módosítását a pót-előirányzati kérelmekkel együtt ter-

jessze a Képviselőtestület elé jóváhagyásra. 

 

Határidő: 2015. július 10. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
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II. A 2014. évi ellenőrzések tapasztalatai 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az érintett önkormányzati intézmények vezetői. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 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 határozati javaslatban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a követke-

ző határozatot hozza: 

77/2015. (V.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014. évi 

ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

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

mányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségve-

téséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 2 tartózkodás mellett, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 5 igen szava-

zattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 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 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

11/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú ön-

kormányzati rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak megfe-

lelően megalkotja. 
 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 
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4. I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2015. (...) önkor-

mányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületé-

nek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetben a munkaidő kezdés változására tesznek javaslatot. Hozzáteszi, a Pápai 

Járási Hivatal a Fő u. 5. szám alatti épületből való elköltözése után nem kell igazodniuk annak 

munkarendjéhez. Mindemellett a korábbi, Pápai Városfejlesztő Társaság Kft-vel kapcsolatos 

döntésből fakadó változások átvezetése történik meg. 

 

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: 

12/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

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

módosításáról  szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét, az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 
 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

II. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

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

rozatot hozza: 

78/2015. (V.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Pol-

gármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának mó-

dosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóvá-

hagyja. 
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A Képviselőtestület határozata 2015. június 1-jén lép hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a Szer-

vezeti és Működési Szabályzat módosításáról a Hivatal köztiszt-

viselőit tájékoztassa, valamint a módosításokkal egységes szer-

kezetbe foglalt Szabályzatot készítse el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

5. 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 szóló 5/2015. (II.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A 

módosításban nem tartalmi, hanem formai változásról 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 a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

13/2015. (V. 28.) 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 5/2015. (II.27.) ön-

kormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú önkor-

mányzati rendeletét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő-

en megalkotja. 

 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, 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 …/2015. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezete a helyi közművelődésről  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

                  Rádi Róbert kabinetvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Nagy L. István és Varga András intézményvezető, vala-

mint Boros Katalin ügyvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság, valamint a Tapolcafői, a Borosgyőri és a Két-

tornyúlaki Városrész Önkormányzatának Testülete egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, az önkormányzatnak korábban is volt már egy ilyen rendelete, amelyet a jelenlegi 

viszonyoknak megfelelően újra kellett gondolniuk. 

 

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: 

 

14/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi köz-

művelődésről szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

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

mányzati rendelet-tervezete a közterületek nemzeti ünnepeken történő 

fellobogózásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

            Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság módosító indítványa alapján a rendelet-

tervezet 1. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: „i) 4480/4 hrsz. alatt található 

Milleneumi Emlékpark”. A településrészi önkormányzatok a módosító indítvánnyal együtt 

fogadták el a rendelet-tervezetet. 

A Tapolcafői, a Borosgyőri és a Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának Testülete az 

előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy a kialakult gyakorlatot veszi számba a rendelet-tervezet. 
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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: 

 

15/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterüle-

tek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló, fenti 

számú önkormányzati rendeletét a fentiek figyelembe vételével 

az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

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 az 

68.,69.,86.,87.,88. sorszámú előterjesztések 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 hatá-

rozatot hozza: 

 

79/2015. (V.28.) határozat 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar-

ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján az 

68.,69.,86.,87.,88. sorszámú előterjesztések tárgyalására zárt 

ülést rendel el, mivel mind az önkormányzat, mind pedig az elő-

terjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a 

döntés indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.” 

 

 

A Képviselőtestület 09.00 órakor zárt ülésen, majd a zárt ülést követően 09.46 órakor nyilvá-

nos ülésen folytatja munkáját. 
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11. Tájékoztató a Pápa Városi Polgárőrség tevékenységéről 

Előadó: Bitai Sándor elnök 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bitai Sándor elnök. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó testület a tájékoztatót egyhangúlag megtárgya-

lásra javasolja. A Tapolcafői Városrész Önkormányzata a tájékoztatót egyhangúlag elfogadás-

ra javasolja. 

 

Bitai Sándor elnök 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, hogy az eseménynaplójuk a kiküldött anyag-

hoz képest tovább bővült a Civil és a Lovas Majálissal és az Agrárexpoval, ahol szintén nagy 

létszámban teljesítettek szolgálatot.  

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Pápa Városi Polgárőrség keretein belül megalakult a lo-

vas-csoport, melyet az Országos Polgárőr Szövetségnél működő lovas-tagozat felvett a tagjai 

közé. A lovas-csoport munkájához a lovakat a pápai Lovasiskola biztosítja. 2015 márciusától 

hetente teljesítenek lovas szolgálatot, amely nagy segítséget jelent a hegyi szolgálatoknál, 

illetve az eltűnt személyek felkutatásánál. Megköszöni dr. Áldozó Tamás polgármesternek és 

a Képviselőtestületnek a támogatását, hiszen a segítségük nélkül nem működne a Pápa Városi 

Polgárőrség. 

 

Bocskay László képviselő 

Megköszöni a Polgárőrség egész éves tevékenységét. Kiemeli, hogy egy civil szerveződésű 

csoportról van szó, amelynek tagjai a szabadidejüket áldozzák fel arra, hogy megóvják a város 

lakóinak a biztonságát. Külön kiemeli, hogy a Pápa Városi Polgárőrség az ország egyik legré-

gebben felállított szervezete. További jó munkát, és erőt, egészséget kíván. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni a Polgárőrségnek a 2014. évben végzett munkáját, a város rendezvényeinek szer-

vezésében, lebonyolításában nyújtott segítségét. Hozzáteszi, a rendőrség is mindig elismerően 

nyilatkozik a munkájukról, a közösen végzett szolgálatról. A lovas tagozat megalakulása va-

lóban sokat ígérő, úgy gondolja, a városnak vannak olyan külterületei és zöld területei, ahol a 

lovas polgárőrség jelenléte akár visszatartó erőt is jelenthet, gondol itt például az illegális hul-

ladék-elhelyezésre vagy más szabálysértés elkövetésére. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, további hozzá-

szólás? 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül tudomásul veszi a Pápa Városi Polgárőrség tevé-

kenységéről szóló tájékoztatót. 
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Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 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 hatá-

rozatot hozza: 

85/2015. (V.28.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 37/2015. 

(III.20.) határozat és 46/2015. (III.20.) határozat I. pontjá-

nak végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

189/2005. (XII. 15.) határozat végrehajtására adott jelentést 

elfogadja, ezzel egyidejűleg az önkormányzati lakások és 

helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 28/2013. 

(XI.14.) önkormányzati rendelete 27. § (1) b) pontja alapján 

a Pápa, Kossuth u. 7. szám alatti, 3592/A/2 hrsz-ú lakás” 

ingatlan pályázati alapárát bruttó 16.350.000,- Ft-ban álla-

pítja meg. 

 

Utasítja a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

200/2014. (X. 18.) határozat végrehajtására adott jelentést 

elfogadja, ezzel egyidejűleg 200/2014. (X. 18.) határozatot 

hatályon kívül helyezi. 

 

 

12. Vegyes ügyek 

 

a) Sulyok Dezső hamvainak hazahozatala és újratemetése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja az alábbi 

kiegészítés figyelembe vételével: „Pápa Város Önkormányzata kéri a Nemzeti Örökség Inté-
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zettől, valamint a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságtól, hogy Sulyok Dezső pápai 

polgármester, miniszterelnök-jelölt pápai sírhelye a Nemzeti Sírkert részévé váljon.” 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Kezdeményezték, hogy Sulyok Dezső volt pápai polgármester hamvait az Alsóvárosi temető-

ben helyezzék el abban a parcellában, amelyet díszsírhelynek jelöltek ki. Elmondja, hogy a 

város korábban sokat tett Sulyok Dezső emlékének felelevenítése, ápolása érdekében, hozzá-

teszi, egy könyve kiadását is támogatták. Emellett a Sulyok hagyaték időközben előkerült 

hagyatékait is megvásárolták, amelyeket átadtak a Veszprém Megyei Levéltár Pápai Fiókle-

véltára számára. 

Megjegyzi, hogy a tárgyalások még nem zárultak le, így annak kimenetele kétesélyes. 

 

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 hatá-

rozatot hozza: 

 

86/2015. (V.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja 

néhai Sulyok Dezső - mint a város első polgármestere, ország-

gyűlési képviselő, miniszterelnök-jelölt - hamvainak hazahoza-

talát, és újratemetését a pápai Alsóvárosi temető díszsírhelyén. 

 

Néhai Sulyok Dezső Pápán történő újratemetésének költségeit, 

valamint 5 fő hozzátartozó részére 4 nap időtartamban a szállás, 

étkezés és szabadidős programok költségeit Pápa Város Önkor-

mányzata 2015. évi költségvetése Egyéb feladatok Általános tar-

talék előirányzat terhére biztosítja. 

A hozzátartozók kérésének megfelelően, az Önkormányzat min-

denkori éves költségvetésében 5 évente 3 fő részére – lehetőség 

szerint turista osztályon – a Pápára és a haza utazáshoz szüksé-

ges költségek fedezetét biztosítja. 

 

Pápa Város Önkormányzata kéri a Nemzeti Örökség Intézettől, 

valamint a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságtól, hogy 

Sulyok Dezső pápai polgármester, miniszterelnök-jelölt pápai 

sírhelye a Nemzeti Sírkert részévé váljon. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert Sulyok Dezső hamvainak haza-

szállításával és újratemetésével kapcsolatos szükséges intézke-

dések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 
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b) Gyermekétkeztetés fejlesztését javító fejlesztések támogatására pályázat be-

nyújtása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elő-

terjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. A pályázati kiírás szerint településenként egy 

konyha fejlesztése támogatható, tudomása szerint több ezer pályázatot nyújtanak be, amelyből 

néhány száz fog csak nyerni. 

 

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 hatá-

rozatot hozza: 

 

87/2015. (V.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

gyermekétkeztetés fejlesztését javító fejlesztések támogatására 

benyújtandó pályázattal. A 22 105 200 Ft összegű beruházáshoz 

költségvetésében 5 526 300 Ft saját forrást biztosít. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a pályázat benyújtá-

sára és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt pénzügyi osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

c) XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megvalósítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 

tartózkodás mellett, a Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartóz-

kodás nélkül 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 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 
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88/2015. (V.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kisebbsé-

gekért – Pro Minoritate Alapítvány által 2015. július 21-26. kö-

zött szervezett XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Di-

áktábor megvalósításához Pápa Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetése egyéb feladatok 3. Általános tartalék előirányzat 

terhére 200.000,- Ft támogatást biztosít. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmaz-

za a polgármestert, hogy az Alapítvánnyal támogatási szerződést 

kössön. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

d) Ingatlan pályázat útján történő értékesítése (Pápa, Kossuth u. 30., 106/A/3 hrsz.) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elő-

terjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Az ingatlanforgalmi szakértő a forgalmi értéket 32.060.000,- Ft-ban határozta meg, így ezen 

az értéken, határozott idejű bérleti joggal terhelten, pályázat útján szeretnék értékesíteni az 

ingatlant. 

 

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 hatá-

rozatot hozza: 

89/2015. (V.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzat tulajdonát képező Pápa, Kossuth utca 30. szám alatti, 

106/A/3 hrsz.-ú ingatlant bruttó 32.060.000,- Ft alapáron, 2017. 

július 14-ig terjedő határozott idejű bérleti joggal terhelten, pá-

lyázat útján értékesíti. 

Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos intézkedé-

sek megtételére, és felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírá-

sára. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
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e) Ingatlan vásárlása (Pápa, Vak Bottyán u. 49., 4527 hrsz.) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elő-

terjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy a későbbi városfejlesztési 

szempontok figyelembe vétele miatt szükséges az ingatlan adásvétele. 

 

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 hatá-

rozatot hozza: 

 

90/2015. (V.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pápai, 4527 

hrsz.-ú ingatlanból az előzetes felmérések szerint hozzávetőleg 

789 m² területet 2.000,- Ft/m
2
 értéken megvásárol, és Pápa Vá-

ros Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat va-

gyonáról szóló 7/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete 3.§-a 

alapján, a telekhatár rendezés után közterületi funkciót kapó te-

rületet 2.000,- Ft/m
2
 értéken a forgalomképtelen törzsvagyon, az 

egyéb területet 2.000,- Ft/m
2
 értéken az üzleti vagyon közé so-

rolja. 

 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására. 

 

 Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 Felelős:    dr. Áldozó Tamás polgármester 

                Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

f) Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok térítésmentes tulajdonba vétele 

MNV Zrt.-től 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elő-

terjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. Megnézték a szóba kerülhető ingatlanokat, és 

kezdeményezték az önkormányzat számára értéket jelentő ingatlanok átvételét. 

 

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 hatá-

rozatot hozza: 
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91/2015. (V.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az állami va-

gyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pont-

jában, valamint Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületé-

nek az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkor-

mányzati rendelete 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – 

figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdé-

sében a települési önkormányzatok feladataként meghatározott 

közfeladatok biztosítása érdekében – kezdeményezi a Magyar 

Állam tulajdonában álló 

- pápai 40 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vételét az 

Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pontja alapján sport célú hasz-

nosítás céljából, amely ingatlannak a funkciója a jövőben is 

megmaradna, és amely ingatlan Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 

7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése 

szerint a nemzeti vagyonba tartozó korlátozottan forgalom-

képes törzsvagyon, 

- pápai 1842 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vételét te-

lepülésüzemeltetés (helyi közút és tartozékainak fenntartá-

sa) céljából, mivel az ingatlan jelenleg helyi közútként 

funkcionál és ez a funkciója a jövőben is megmaradna, és 

amely ingatlan Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestü-

letének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) 

önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése szerint a nem-

zeti vagyonba tartozó forgalomképtelen törzsvagyon, 

- pápai 3442/1 hrsz.-ú ingatlan 21/240-ed részének ingyenes 

tulajdonba vételét az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja 

alapján településüzemeltetés (helyi közút és tartozékainak 

fenntartása) céljából, mivel az ingatlan-nyilvántartási meg-

nevezés ellenére az ingatlan jelenleg helyi közútként funk-

cionál és ez a funkciója a jövőben is megmaradna, és az 

Önkormányzat vállalja a további tulajdonrészek megszerzé-

sét is, figyelemmel a hatályos jogszabályok adta lehetősé-

gekre, és amely ingatlan Pápa Város Önkormányzata Kép-

viselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 

7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése 

szerint a nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen törzs-

vagyon, 

- pápai 0797 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vételét az 

Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján településüzemel-

tetés (helyi közút és tartozékainak fenntartása) céljából, mi-

vel az ingatlan-nyilvántartási megnevezés ellenére az orszá-

gos közúthálózat része (természetben aszfaltos út), és az 

Önkormányzat a továbbiakban helyi közútként kívánja 

használni, és amely ingatlan Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 

7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése 
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szerint a nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen törzs-

vagyon, 

- pápai 0918/1 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vételét az 

Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján településüzemel-

tetés céljából, mivel az Önkormányzat a továbbiakban saját 

használatú útként kívánja használni, és amely ingatlan Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkor-

mányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati 

rendelete 3. § (3) bekezdése szerint a nemzeti vagyonba tar-

tozó forgalomképtelen törzsvagyon, 

- pápai 0998 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vételét az 

Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontja alapján településfejlesz-

tés, településrendezés céljából, mivel az Önkormányzat a 

már nem élő vízfolyás medrét a továbbiakban csapadékvíz 

elvezetésre kívánja használni, és amely ingatlan Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat 

vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete 

3. § (3) bekezdése szerint a nemzeti vagyonba tartozó forga-

lomképtelen törzsvagyon, 

- pápai 01001/33 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vételét 

az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján településüze-

meltetés (helyi közút és tartozékainak fenntartása) céljából, 

mivel az Önkormányzat a továbbiakban útként és árokként 

kívánja használni, és amely ingatlan Pápa Város Önkor-

mányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyoná-

ról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) 

bekezdése szerint a nemzeti vagyonba tartozó forgalomkép-

telen törzsvagyon. 

 

Pápa Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek megtérítését. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes tu-

lajdonba vételével kapcsolatos eljárásokban teljes jogkörrel el-

járjon, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, valamint az 

ehhez szükséges szerződéseket aláírja. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős:    dr. Áldozó Tamás polgármester 

                Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

g) Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok térítésmentes tulajdonba vétele Köz-

lekedésfejlesztési Koordinációs Központtól 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elő-

terjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

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 hatá-

rozatot hozza: 

 

92/2015. (V.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az állami va-

gyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pont-

jában, valamint Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületé-

nek az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkor-

mányzati rendelete 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – 

figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdé-

sében a települési önkormányzatok feladataként meghatározott 

közfeladatok biztosítása érdekében  – kezdeményezi a Magyar 

Állam tulajdonában álló 

- pápai 0681/2 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vételét az 

Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján településüzemel-

tetés (helyi közút és tartozékainak fenntartása) céljából, mi-

vel az ingatlan-nyilvántartási megnevezés ellenére az ingat-

lan egy helyi közút (természetben földút), és az Önkor-

mányzat a továbbiakban helyi közútként kívánja használni, 

és amely ingatlan Pápa Város Önkormányzata Képviselő-

testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. 

(III.28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése szerint 

a nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen törzsvagyon. 

 

Pápa Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek megtérítését. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes tu-

lajdonba vételével kapcsolatos eljárásokban teljes jogkörrel el-

járjon, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, valamint az 

ehhez szükséges szerződéseket aláírja. 

 

 Határidő: folyamatos 

 Felelős:   dr. Áldozó Tamás polgármester 

              Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

h) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésre pályázat benyújtása (járda-

felújítás) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elő-

terjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. Korábban nem szoktak pályázatot kiírni járda-

fejlesztésre, a jelenlegi pályázat kivételt jelent, amelyben legfeljebb 15 millió Ft-ot nyerhet 

egy önkormányzat.  
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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 hatá-

rozatot hozza: 

 

93/2015. (V.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 

évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont ac) alpontja szerinti Ön-

kormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésre benyújtandó pá-

lyázattal. 

 

A Képviselőtestület a megvalósításhoz Pápa Város Önkormány-

zat költségvetési rendeletében legfeljebb 8 077 000 Ft saját for-

rást biztosít. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a pályázat benyújtá-

sára és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2015. június 9., illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

i) Hozzájárulás ivóvízvezeték kiépítéséhez 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elő-

terjesztést 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 hatá-

rozatot hozza: 

94/2015. (V.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a 

Marcalmenti Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás 

(székhelye 9535 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.) KEOP-

1.3.0/09-11-2013-0031 sz. projektje kapcsán megvalósuló ivó-

vízvezeték által érintett: 
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Helyrajzi szám Megnevezés Terhelt terület (m
2
) 

3338 közterület 85 

3320 közterület 209 

4276/2 országos közút 6 

4276/1 közterület 2 

4275 közterület 436 

4680 csatorna 9 

5678/1 saját használatú út 46 

4678/2 saját használatú út 321 

0991/2 saját használatú út 186 

01030 saját használatú út 599 

01089 saját használatú út 1394 

01080 saját használatú út 721 

 

- biztonsági övezettel együtt összesen 4014 m
2
 nagyságú - 

önkormányzati tulajdonú terület határozatlan idejű haszná-

latához bruttó 2 760 170 Ft összeg megfizetése mellett. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képző 

megállapodás aláírására, és a szükséges intézkedések megtételé-

re. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

    Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

j) Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratá-

nak módosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést 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 hatá-

rozatot hozza: 

95/2015. (V.28.) határozat 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 

6/48/2015. számú módosító okiratát, valamint a 6/48-

2/2015. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba 

történő bejegyzés napjával lép hatályba. 



27 

 
 

A Képviselőtestület utasítja a főjegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a fő-

jegyzőt a módosító okirat és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

II. A Képviselőtestület utasítja Pápa Város Önkormányzata 

Egyesített Szociális Intézményének vezetőjét, hogy az ala-

pító okirat alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat 

szükséges módosítását végezze el, és az egységes szerkeze-

tű szabályzatot terjessze Pápa Város Önkormányzatának 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváha-

gyásra. 

 

  Határidő: benyújtásra: 2015. augusztus 14. 

jóváhagyásra: 2015. augusztus 31. 

Felelős: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Ösz-

szeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

k) Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye működési enge-

délyének módosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést 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 hatá-

rozatot hozza: 

96/2015. (V.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul, 

hogy az Egyesített Szociális Intézmény az Idősek Otthona telep-

helyein és az Időskorúak Gondozóházában egészségügyi szak-

ápolási tevékenységet folytasson. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Népegészségügyi Osztá-

lyához telephelyenként nyújtson be kérelmet működési engedély 

kiadására és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

 

12. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztá-

lyának tájékoztatója a munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról 

Pápán 

Előadó: Bocskay Gyöngyi osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Horváthné Farkas Andrea járási hivatalvezető, valamint 

Bocskay Gyöngyi, a Pápai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Bocskay Gyöngyi osztályvezető 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, korábbi testületi üléseken többször kérdezték, 

hogy van-e információjuk a külföldön, illetve a szomszédos megyékben dolgozók számáról, 

illetve arról, hogy mennyi ember érkezik más településekről a pápai járás területére dolgozni. 

Ezzel kapcsolatban elmondja, a külföldi munkavállalással kapcsolatban nem rendelkezek pon-

tos információval, kizárólag megbecsülni tudják ezt a számot, mivel sem a Központi Statiszti-

kai Hivatal, sem a Nemzeti Adó-és Vámhivatal nem gyűjt erre vonatkozóan adatot.  

A Pápán található nagyobb cégeket keresték meg, az általuk adott információ alapján elmond-

ható, hogy körülbelül 300 fő jár a városba dolgozni. Hozzáteszi, nem tudnak minden munkál-

tatót megkeresni, így ez a szám szintén csak egy becsült érték. 

Pápáról körülbelül 500 fő jár el a más megyében található nagyobb foglalkoztatókhoz dolgoz-

ni, például a győri Audi Hungaria Motor Kft.-hez, a sárvári Flextronicshoz, a celldömölki 

Cellcomp Kft.-hez.  

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Az előterjesztésből kiderül, hogy a város munkanélküliségi rátája 4,2 %-ra csökkent. Érdek-

lődik, hogy a körülbelül 1000 fő álláskeresőből mennyi azoknak a száma, akik nyolc osztá-

lyos végzettséggel rendelkeznek, illetve mennyien vannak a diplomások, akik a végzettségük-

kel nem tudnak elhelyezkedni? 

 

Bocskay Gyöngyi osztályvezető 

A kérdésre válaszolva elmondja, a nyolc osztállyal rendelkező munkanélküliek aránya 44%, 

ez a szám nemcsak Pápa városában, hanem a pápai járásra vonatkoztatva is magasnak mond-

ható. Sajnos az aluliskolázott személyeknek kevésbé tudnak az elsődleges munkaerőpiacon 

állást ajánlani, számukra a közfoglalkoztatás kínálkozik lehetőségként. A nyolc osztályt vég-

zetteknek a képzések nyújtanak lehetőséget arra, hogy fejlesszék magukat és kikerüljenek a 

közfoglalkoztatás rendszeréből. 

A munkanélküliek 4 %-a végzett főiskolát vagy egyetemet, a szakmunkásképzőben, szakisko-

lákban, szakközépiskolákban végzettek aránya összesítve 46 %. Az ő esetükben a legnagyobb 

a mobilitás, hiszen belőlük nem lesz tartós álláskereső, számukra általában tudnak munkát 

ajánlani. A fennmaradó 6 %-ot a gimnáziumot végzettek teszik ki. 
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Dr. Hermann István képviselő 

A Jókai Mór Városi Könyvtárban évek óta alkalmaznak - hosszabb idejű közfoglalkoztatás-

ban - munkavállalókat digitalizálásra. Pozitívumként emeli ki, hogy az általuk végzett munka 

megfelelő minőségű, és alapvetően úgy állnak a munkához, mint a könyvtár többi dolgozója. 

Hozzáteszi, amennyiben nem alkalmazhatnának közfoglalkoztatottakat erre a feladatra, akkor 

ezek a munkák sajnos elmaradnának.  

A város honlapján sokan használják a digitalizált anyagokat, ez is azt mutatja, hogy a közfog-

lalkoztatottak tudnak olyan hasznos munkát végezni, ami a város, vagy az intézmény honlap-

ját használók számára fontos. Szeretné, ha a továbbiakban is lenne lehetőség intézményében a 

közfoglalkozatásra, ha lehetséges, akkor hosszabb távú foglalkoztatás keretein belül. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megköszöni Bocskay Gyöngyi osztályvezetőnek a bizottsági üléseken a kérdéseire adott vála-

szát. Az előterjesztésben a bejelentett új álláshelyekről szóló táblázatban Pápa városánál 1803 

új álláshely szerepel. Javasolták számára, hogy a Nemzeti Foglakoztatási Szolgálat Portálján – 

az afsz.hu-n - is meg lehet nézni az új álláshelyeket. Ezen a honlapon teljes munkaidős, pápai 

állást összesen 10 db-ot talált. Megkéri Bocskay Gyöngyi osztályvezetőt, tájékoztassa őt arról, 

hol találja meg az 1803 új álláshelyet? 

A beszámolóban szereplő adatok alapján elmondhatja, az elsődleges munkaerő-piacra és a 

közfoglalkoztatás keretei közé is sok főt vettek fel, ugyanakkor a munkaerő-piaci helyzetet 

nem lehet elválasztani attól a kérdéstől, hogy a munkavállalók mennyit keresnek, és ezt mi-

lyen adózási rendszerben teszik. 

Tudomására jutott, hogy egy pápai vállalat a határozott idejű szerződéssel rendelkező foglal-

koztatottját a szerződés lejárta után elküldte munkanélkülinek, és azt ígérte, hogy ezután majd 

közfoglalkoztatottként tudja továbbfoglalkoztatni. Kéri, hogy amennyiben ilyenről szereznek 

tudomást, ebben ne legyen partner a Foglalkoztatási Osztály, hiszen ez jelentős bércsökkenést 

jelenthet a munkavállalónak. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Elmondja, hogy a városi reklámújságban az elmúlt héten 14 munkáltató kínált 18 álláshelyet, 

a heti újságban is ehhez hasonló számok szerepelnek. Megkérdezi, hogy az állást keresők mi-

lyen esélyekkel indulnak a munkaerőpiacon. Úgy látja, hogy nyolc osztályos végzettséggel 

nem nagyon lehet elhelyezkedni, az újságban szereplő állásajánlatok között csak egy munkál-

tató keresett betanított munkást, az összes többi állás szakmunkás végzettséghez, vagy felső-

fokú szakképzettséghez kötött. Úgy látja, hogy a Foglalkoztatási Osztály legnagyobb szerepe 

abban van, hogy a nyolc osztályos végzettséggel rendelkező személyek számára megfelelő 

képzést biztosítson. Véleménye szerint ez az egyetlen lehetőség arra, hogy az örvendetesen 

alacsony statisztikai adatot még kedvezőbb irányba változtassák. 

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, sokan elfelejtik azt, hogy közfoglalkoztatottnak lenni nem lehet életcél, itt a köz-

foglalkoztatottak bérezésére gondol. Információi szerint a közfoglalkoztatási rendszernek az a 

célja, hogy visszavezessék az embereket a munka világába, és hogy az érintettek piaci alapo-

kon is találjanak munkát maguknak. Kérdése, hogyan szeretnék ezt megvalósítani, amikor 

tapasztalata szerint évek óta ugyanazok az emberek dolgoznak a közfoglalkoztatási rendszer-

ben, amelyből sajnos nem tudnak kitörni. Megkérdezi Bocskay Gyöngyi osztályvezetőtől, lát-

e arra esélyt, hogy több száz, vagy ezer ember egy magasabb életminőség felé lépjen úgy, 

hogy kitör a közfoglalkoztatás rendszeréből? Érdeklődik, hogy van-e ezzel kapcsolatban va-

lamilyen adat? 
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Bocskay Gyöngyi osztályvezető 

Megköszöni Grőber Attila képviselő észrevételét a foglalkoztatással kapcsolatban. A testület 

ülésére kinyomtatta azt a listát, amely azt mutatja, hogy jelenleg a pápai járásban mennyi fog-

lalkoztató jelentett be mennyi főre vonatkozó munkaerőigényt, azaz jelenleg mennyi az üres 

álláshely, és milyen munkakörökbe van felvétel.  

Szeretné pontosítani, hogy az üres álláshelyek két különböző honlapon érhetők el, a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat Portálja két részre van osztva, az álláskeresőknek és a munkaadók-

nak szóló részre. Az álláskeresők különböző szűrési feltételeket adhatnak meg, például mun-

kakörre, városra, foglalkoztatási osztályra szűrhetnek. A pápai Foglalkoztatási Osztály kivá-

lasztása esetén láthatjuk, hogy 65 munkáltatónak van érvényes, bejelentett munkaerőigénye, 

203 az üres állások száma, és 72 munkakörbe keresnek megfelelő szakembereket, betanított 

munkásokat, vagy éppen kvalifikáltabb személyeket.  

Az 1803 fő nem a jelenlegi állások számát jelzi, az a 2015. év első négy havi összesített adat. 

Hangsúlyozza, hogy jelenleg 203 állást kínálnak, a napi állásajánlatokat is kinyomtatta mun-

kakörönként, amelyeket a képviselő rendelkezésére tud bocsátani. Hozzáteszi, szívesen segít 

Grőber Attila képviselőnek a honlapon való eligazodásban. 

 

Elmondja, nincs tudomása Grőber Attila képviselő által felvetett ügyről, a tendenciák alapján 

pontosan ellenkező a sorrend. A cél is az, hogy lehetőség szerint a közfoglalkoztatásból kike-

rüljenek azok a személyek, akik az elsődleges munkaerő-piacon is el tudnak helyezkedni. 

Hangsúlyozza, soha nem lenne partner ennek ellenkezőjében, soha nem is volt tudomása ilyen 

esetről, ezért visszautasítja ezt a feltételezést. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő kérdésére válaszolva elmondja, a szakképzett álláskeresőknek 

nagyon jó lehetőségei és esélyei vannak az elhelyezkedésre, a fémipari szakmákban folyama-

tos a munkaerőigény, sok esetben nem tudják betölteni ezeket az állásokat. Az utóbbi időkben 

megkérdezik a Foglalkoztatási Osztályt, hogy milyen képzésekre lenne szükség és figyelembe 

veszik az igényeiket, ezért villanyszerelő, cnc-gépkezelő, esztergályos, lakatos képzéseket 

kiemelt számban indítottak az elmúlt évben is. Hangsúlyozza, a képzéseket a helyi igények-

hez igazodva próbálják megszervezni. Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőknek va-

lóban kevesebb esélye van az elhelyezkedésre, a nyolc osztálynál kevesebbet végzettek gyak-

ran betanított munkát sem tudnak elvállalni.  

Süle Zsolt képviselő felvetésére, miszerint sokan bent ragadnak a közfoglalkoztatási rend-

szerben, elmondja, hogy ez nem a rendszer hibája, és azok a személyek, akiket nem tudnak 

felzárkóztatni, örömmel elvállalják a közfoglalkoztatás keretén belüli munkát. 

A közfoglalkoztatás elsődleges célja, hogy átmenetileg megélhetést biztosítson a rászorulók-

nak, és ne segélyből kelljen megélniük. A másik cél, hogy azokat a személyeket, akik már 

hosszú évek óta nem dolgoznak, visszaszoktassák a munka világába. Számukra a közfoglal-

koztatás egyfajta lehetőséget jelent arra, hogy kimozduljanak abból az állapotból, amibe évek 

alatt kerültek. Amennyiben a közfoglalkoztatás keretén belül megszokják, hogy minden nap 

dolgozni és teljesíteni kell, rendelkeznek alapvető iskolai ismeretekkel, akkor akár betanított 

munkásként is el tudnak helyezkedni, azonban erre nincsen erre pontos szám. Akinek nem az 

az elsődleges célja, hogy hosszú ideig regisztrált álláskereső legyen, az mindenképpen saját 

maga is pályázik az üzemekben betanított munkára, és általában el is nyerik ezeket az álláso-

kat. 

 

Grőber Attila képviselő 

A beszámolóban szerepel, hogy 2015 áprilisában Pápán 905 fő a regisztrált álláskeresők szá-

ma, ezeknek a 44 %-a nyolc osztályos, vagy annál kevesebb végzettséggel rendelkezik. Úgy 

látja, hogy az állásajánlatokhoz többnyire szakmunkás végzettség szükséges. Érdeklődik, 
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hogy vannak-e olyan programok, amelyek a szakmunkás, illetve gimnáziumi végzettséggel 

rendelkező személyeket olyan átképzési helyzetbe hozzák, hogy ezeket az állásokat ők is be 

tudják tölteni? Ha azokat az arányokat nézi, hogy mennyien rendelkeznek szakmunkás vég-

zettségnél magasabb végzettséggel, és mennyi az állásajánlat, egyfajta feszültséget lehet érez-

ni az adatok között. Ez a feszültség feloldható úgy is, ha azt mondják, hogy ezek az emberek 

nem is akarnak elhelyezkedni, a felvetését azonban logikusnak érzi. Bocskay Gyöngyi osz-

tályvezetőtől várna választ ezen ellentmondások feloldására. 

A közgazdászok szerint a foglalkoztatásnak van egy bizonyos szintje - amelyben a munkanél-

küliség 3 %-os - ami alá menni pusztán mesterséges eszközökkel lehet, és az állapotot nem 

lehet hosszú ideig fenn tartani.  

 

Bocskay Gyöngyi osztályvezető 

Grőber Attila hozzászólására reagálva elmondja, a nyolc osztálynál magasabb végzettséggel 

rendelkező álláskeresők aránya valóban 50 % felett van, ennek ellenére még mindig keresnek 

megfelelő szakembereket. A két dolog egymással azért nincs egyensúlyban, mert a kínálat és 

a kereslet lehet, hogy számszakilag igen, de minőségileg nem egyezik. 

Az, hogy van 300 álláskereső bolti eladó, vagy ehhez hasonló végzettséggel, az nem ad alapot 

arra, hogy el tud menni az autószerelő, lakatos, vagy cnc-munkakörbe. Pontosan ezek miatt 

próbálnak meg olyan képzéseket elindítani, amikre kereslet van, és segítik nemcsak a nyolc 

osztályos végzettségűeket, hanem a szakmunkásokat is átképezni. Mindig azt hangsúlyozzák, 

hogy egy életen át kell tanulni, hiszen nagyon sok változásnak vannak kitéve a munkaerő-

piacon. Előfordulhat, hogy az egyik évben még keresett szakma a következő évben már el-

avultnak számít. 

Valóban vannak jó szakmával rendelkező, önkéntes álláskeresők, azonban nem tudják kiszűr-

ni, hogy kik azok, akik nem hivatalosan dolgoznak. Ők is látnak arra példát, hogy egy megfe-

lelő képességekkel rendelkező személy nem helyezkedik el a szakmájában, hiába lenne rá 

meg a lehetősége. Úgy látja, hogy az egyensúlybeli különbségeknek ez az oka. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Elmondható, hogy Pápán munkaerő-hiánnyal küzdenek, ami egyfajta átrendeződést is jelen-

tett. Öt évvel ezelőtt - amikor 10-11 % volt a munkanélküliség aránya - körülbelül meg tudták 

jósolni azokat a területeket, amelyekre szakembereket kellett volna kiképezni. Sajnos azt lehet 

látni, hogy eddig egyik kormányzatnak sem sikerült elérnie, hogy a szakképzési rendszer és a 

gazdasági társaságok keresleti oldala valahogyan találkozzon egymással, erre a szakképzés-

nek a duális rendszer irányába történő elmozdulása lehet az első garancia. Sajnos azonban 

még nem tart ott az ország, ahol ezt a rendszert – Nyugat-Európában – kitalálták, itthon ennek 

a rendszernek a fordítottját tapasztalhatják. Az említett rendszerben nem az a lényeg, hogy az 

iskolák szakembereket képezzenek, hanem a gazdasági társaság képezteti ki a saját munkavál-

lalóját, amelyhez az iskolát egyfajta eszköznek tekinti. Nyilván ehhez megad utána mindenfé-

le infrastruktúrát és személyi segítséget, erre azonban a magyarországi vállalkozások nem 

állnak készen. Magyarországon inkább csak a nagy vállalkozásnak van arra lehetőségük, hogy 

részt vegyenek a munkavállalójuk képzésében– például gyakorlati műhellyel, szakoktatóval - 

és arra pénzt szánjanak. Úgy gondolja, ennek a problémának a megoldása a legfontosabb 

kulcskérdés a következő években. A cél, hogy sikerüljön a szakképzési rendszert úgy alakíta-

ni a felnőttképzéssel együtt, hogy ne olyan munkavállalókat bocsássanak ki, akik utána mun-

kanélküliek lesznek. A cél az olyan végzettség megszerzése, amellyel a képzés befejezését 

követő napokban vagy hetekben el tudnak helyezkedni az érintettek annál a gazdasági társa-

ságnál, amely kiképezte őket erre a célra. 

Elmondja, hogy egyfajta átrendeződés látszik a magasabb hozzáadott értékű munkák felé. 

Szerencsére a városban, a járásban és talán Magyarországon is azt tapasztalhatják, hogy a 
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vállalkozások olyan jellegű fejlesztésekben gondolkodnak, amelyben a kutatás-fejlesztés terü-

lete kimondottan fontos szerepet kap, azaz egyre több pénzt fognak rászánni és igénybe venni 

az Európai Uniótól a kutatásra és a fejlesztésre. Ehhez azonban olyan szakemberek kellenek, 

akik képesek ezeket a kutatásokat véghezvinni, az adott eredményeket alkalmazni és átültetni 

a társaság életébe. Amíg azonban a képzési rendszer nem tud kvalifikáltabb szakembereket 

képezni, addig a munkaerő-piacot a betanított munka fogja meghatározni. 

Úgy gondolja, hogy a közfoglalkoztatás önmagában lehet, hogy nem segít visszatérni a mun-

ka világába, de egy képzéssel kombinálva mindenképpen nagyobb esélyt és segítséget nyújt 

ehhez. 

 

A tavaly télen indult közfoglalkoztatást sok kritika érte, és annak valóban volt olyan eleme, 

amit lehetett is kritizálni, azonban voltak olyan elemei, amik megmutatták, hogy ha a közfog-

lalkoztatottakat, ha nem is az OKJ-s bizonyítványig eljuttatva, de valamilyen képzésben ré-

szesítik, utána igenis jelentkezni tudnak a munkaerő-piacon, és sikeresebben tudnak elhelyez-

kedni. 

Többször hangsúlyozta, hogy nagyon fontos a komplex telep programnak a képzést nyújtó 

része. Ennek köszönhetően azok az emberek, akik általános iskolai végzettséggel részt vesz-

nek a programban, annak kimeneteleként olyan szaktudással fognak rendelkezni, amellyel 

akár önkormányzati társaságnál, akár bármilyen gazdasági társaságnál el tudnak helyezkedni.  

A munkaerő-piacról nagyon nehéz csak számok tükrében beszélni, mivel nagyon összetett 

területről van szó, így ha az egyik terület változik, magával vonzza egy másik terület változá-

sát is. Úgy látja, ez a rendszer jelenleg jó irányban halad. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, a mai napon a Kossuth-rádió műsorban is azt taglalták, hogy manapság nem a 

munkavállalóknak nehéz elhelyezkedni, hanem a munkáltatóknak jelent problémát a megfele-

lő kvalifikáltsággal rendelkező munkaerőt megtalálni.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A munkaerő-piaci tapasztalatok tárgyalásakor jelenségekről beszélnek, és néhány szervezeti 

átalakításról is számot adhatnak. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jelenlegi elképzelések 

szerint Pápán szakképzési centrum fog létrejönni, így Veszprém megyében két szakképzési 

centrumba fognak csoportosulni az állami fenntartású szakképző intézmények. Megjegyzi, 

hogy Ajkán, Tapolcán és Balatonfüreden egyházi fenntartásba kerültek a szakképző intézmé-

nyek.  

Elmondja, a Városházán dolgozó munkatársak 10 %-a más városból, illetve megyéből jár 

Pápára dolgozni. Úgy gondolja, a városi tulajdonú gazdasági társaságoknál, és az önkormány-

zatnál is van néhány munkaerőhiány, amelyet azonnal betöltenének, ha megfelelő végzettség-

gel rendelkező személy jelentkezne. Hozzáteszi, itt mérnöki, illetve pénzügyi végzettségre 

gondol. 

Örvendetesnek tartja az utóbbi évek adataiból kiolvasható tendenciát. Elmondható, hogy a 

gazdasági válság mélypontja után fordulat következett be a helyi gazdaságban, és egyre töb-

ben találnak munkát helyben. 

Három héttel ezelőtt az állásbörzén 39 munkáltató 909 üres álláshelyet kínált fel az álláskere-

sők számára. A megjelent több mint száz álláskereső legalább kétharmada rövid időn belül 

lepecsételtette a Foglalkoztatási Osztállyal, hogy ott járt az állásbörzén, majd sietve távozott. 

Az álláskeresők alig egyharmada érdeklődött komolyan az állások iránt. Az állásbörzén kérte 

az álláskeresőket, hogy számítson nekik, hogy legyen munkájuk, a nem bejelentett állással 

rendelkezőket pedig arra kérte, hogy törekedjenek bejelentett állást találni, hiszen az munka-

vállalói jogokat, szabadságot, táppénzt és nyugdíjat jelenthet számukra. 
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A munka világáról csak a statisztikai adatok, kimutatások alapján tudnak beszélni. Elfogadja 

Bocskay Gyöngyi osztályvezető által elmondottakat, miszerint nem céljuk a piaci munkavál-

lalóknak a közfoglalkoztatási rendszerbe történő terelése, és elfogadja Grőber Attila képviselő 

által említett példát is, hogy ez előfordulhatott. Hozzáteszi, nem áll rendelkezésre olyan sta-

tisztika, ami erre bármilyen visszaigazolást nyújtana. Megjegyzi, ezt a célt nem is szeretnék 

elérni. Elmondja, hogy a Start Munkaprogram keretében több alkalommal kellett már aláírnia 

jegyzőkönyveket, a munkaviszonyt megszüntetni azért, mert a piacon talált állást a dolgozó. 

Elmondja, hogy egy TÁMOP program keretében 2015. július 1-jétől négy cigány származású 

ember fog dolgozni a Pápai Városfejlesztő Tárasság Kft.-ben egy képzésben való részvétel és 

vizsga letétele után. 

Amikor ezer fő körüli regisztrált álláskeresőről beszélnek, meg kell becsülni azt a 4-5 főt is, 

aki el tud helyezkedni, hiszen ez is mérhető adat. Azt kívánja az álláskeresőknek, hogy nagy 

részüknek legyen bejelentett, megélhetést nyújtani tudó, előrelépést kínáló álláshelye, mert 

mindenkinek érdeke, hogy Pápán minél többen dolgozzanak. Ha sokan dolgoznak, sok szol-

gáltatást és terméket kínálnak, abból sokan szereznek jövedelmet, az önkormányzatnak pedig 

lesz helyi adóbevétele. 

Hozzáteszi, ugyanezek a tendenciák – a visszatérő munkaerőhiány - tapasztalhatók a Balaton-

tól északra és Székesfehérvártól nyugatra található területeken is.  

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a mai naptól kezdve a Pápai Kóter Turistaszálló munkás-

szállóként működik, ahol a más városokból hetekre, hónapokra Pápára érkező munkaválla-

lóknak biztosítanak szálláslehetőséget. Azt is meg kell említeni, hogy a kórháznál vagy a re-

pülőtéren található építkezéseken nagy többségében Romániából és Ukrajnából érkezett mun-

kavállalók dolgoznak, és nem romániai és ukrajnai magyarokról van szó, hiszen már azok a 

tartalékok is kimerültek. 

Megköszöni a Foglalkoztatási Osztály beszámolóját, a tartalmas és a rendelkezésre álló ada-

tok teljességére törekvő összeállítást. Bízik abban, hogy jövőre még jobb eredményekről tud-

nak beszámolni. 

 

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 tájékoztatóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül tudomásul veszi a Veszprém Megyei Kormányhi-

vatal Pápai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékozta-

tóját a munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról 

Pápán. 

 

l) Belterületbe vonáshoz engedélyezés (Johnson Controls Interiors Holding Hunga-

ry Kft.) 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Vallyon József ügyvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás érkezik, 

zárt ülést rendel el. 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja.  
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Vallyon József ügyvezető 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a Kft. elnyerte a Porche Cayenne, Alfa Giulietta 

enteriőr-gyártását, ami ajtókartámlák, ajtókomponensek, középkonzolok, műszerfalak gyártá-

sát jelenti. Hozzáteszi, Volkswagen Touareg gyártása is tervben van. A Kft. munkatársai az 

említett alkatrészeket bőrrel vagy szövettel vonják be, hiszen ez a fő technológiájuk.  

Elmondja, hogy technikai változtatásokat is terveznek, hiszen a műanyag alkatrészek gyártá-

sát is szeretnék elkezdeni. Fenti változásoknak köszönhetően az éves 6 millió Eurós eladást az 

első két hétben megdupláznák, és 2018-ra 180 millió Eurós éves eladásokat terveznének. 

A Kft-ben jelenleg 1600 főt foglalkoztatnak, 2018-ra a munkaerő-szükséglet 2000 főre emel-

kedne. Ez azonban óriási kihívást jelent számukra, így már rövidtávon is ki kell találni vala-

mit a munkaerő képzésére. Hozzáteszi, betanított munkásokat, mérnököket, logisztikusokat is 

keresnek. Amennyiben valaki nyelvtudással is rendelkezik iparágra jellemző képesítés mel-

lett, azonnal vállalni tudják az illető alkalmazását. A Kft. a képzésben is szerepet vállal, hi-

szen van egy kialakult képzési rendszerük, 6-8 hét alatt a nyolc általánossal rendelkező mun-

kavállalóból olyan embert tudnak képezni, aki képes a vállalatnál dolgozni, ehhez azonban 

szükséges a munkavállaló megfelelő hozzáállása is. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri az ügyvezetőt, hogy amennyiben majd többet tudhatnak már a fejlesztésekről, illetve a 

társaság terveiről, számoljon majd be azokról a testület előtt, illetve a képviselők szeretnék 

megtekinteni a helyszínt is. 

 

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 hatá-

rozatot hozza: 

 

97/2015. (V.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa 

0913/1 – 0913/6 hrsz-ú, összesen 2 ha 6672 m2 külterületi ingat-

lanok gazdasági célú belterületbe vonásával egyetért, a telepü-

lésfejlesztés folyamatosságának és a 4 éven belül tervezett fel-

használásnak figyelembe vételével a Képviselőtestület e terüle-

tet belterületbe vonásra kijelöli. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat 0913/1 hrsz-ú 

tulajdonát érintően a változási vázrajzok aláírására és utasítja a 

határozat és a szükséges mellékletek Pápai Járási Hivatal Föld-

hivatali Osztályára történő megküldésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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10. Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

Előadó: Szappan Csaba r. alezredes, kapitányságvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Töreki Sándor megyei rendőrfőkapitány és Szappan 

Csaba városi rendőrkapitány.  

Zsegraics Gyula és Máté István képviselők a testület üléséről kimentek, jelen van 12 fő képvi-

selő. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A beszámolót a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület egyhangúlag elfogadás-

ra javasolja.  

 

Szappan Csaba városi rendőrkapitány 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, a benyújtott beszámolót az Országos Rendőr-

főkapitányság által meghatározott és előírt szempontok és formák szerint kellett elkészíteni, 

amely tartalmazza a legfőbb számokat és tevékenységeket. 

 

Immár hagyományosnak mondható, hogy a Pápai Rendőrkapitányság nyomozási eredményes-

ségi mutatója jó színvonalú, ez az elmúlt évben sem romlott különösebben. A 65,1 % nagyon 

jó eredmények mondható, a megyében működő kapitányságok között ez az eredmény átlag 

felettinek számít.  

Örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a bűncselekmények száma tovább csökkent, 2012. 

évhez képest 800 bűncselekménnyel kevesebb fordult elő. Az előterjesztés mellékletében sze-

replő adatok kifejezetten a városra vonatkoznak, nem az egész járás területére. A rendőrkapi-

tányság egészére vonatkoztatva összesen 1219 bűncselekmény vált ismertté, a város vonatko-

zásában pedig 826 bűncselekmény történt, tavalyhoz képest közel 100 bűncselekménnyel ke-

vesebbet követtek el. Amennyiben azt vizsgálják, hogy százezer lakosra vetítve hogyan ala-

kult a bűncselekmények száma, ebben az esetben is majdnem 200 bűncselekménnyel keve-

sebb számot kapnak. 

2014-ben a bűnözés struktúrájában nem tapasztaltak különösebb változást, sajnos szintén vol-

tak lakásbetörések, rablások és csalások. Felháborítónak tartotta, hogy két fiatal hölgy idősek 

sérelmére úgy követett el bűncselekményt, hogy bizalmukba férkőzve a sértettől arany éksze-

reket, készpénzt, vagy más értéktárgyakat tulajdonítottak el. Ezen bűncselekmény-sorozatnak 

a felderítése folyamatban van, és már húsz fölött van a bűncselekmények száma, amelyek 

közül néhány rablási alakzatban valósult meg.  

Kedvezőnek tartja a több éves erőfeszítés során kialakult helyzetet, miszerint az elzárással 

sújtható szabálysértések száma jelentősen csökkent. 2013-ban 585 ilyen eset volt, 2014-ben 

478 ilyen esetről adhatnak számot, ezen belül a tulajdon elleni szabálysértések száma is mar-

kánsan csökkent, 530-ról 334-re. Korában az önkormányzatok dolgozták fel a tulajdon elleni 

szabálysértéseket, most a rendőrség dolgozza fel ezeket az eseteket is. Az elzárással sújtható 

szabálysértéseket igyekeztek gyorsan feldolgozni, és ha a feltételek adottak voltak, akkor azt 

az elkövető őrizetbe vétele mellett tették meg. Véleménye szerint ennek a szankciónak vissza-

tartó ereje is van, hiszen ilyen markáns csökkenés korábban nem volt megfigyelhető. Hangsú-

lyozza, hogy a tulajdon elleni jogsértések rontották el nagy mértékben a városlakók hangula-

tát.  

A kamerarendszer fejlesztésére benyújtott pályázaton sajnos nem nyertek támogatást, holott 

fontos lenne annak fejlesztése. Ezzel kapcsolatban már tárgyaltak a Bűnmegelőzési és Köz-

biztonsági Tanácsadó Testület ülésén, a szakmai alapokat és elvárásokat megfogalmazták, 

azonban nyilván ez forrás kérdése. 
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A közterületi szolgálat változása és igényessége is látszódott a városlakók és képviselők előtt. 

Többször felmerült, hogy melyik közterületen, milyen szolgálati formákkal legyenek jelen. 

Többen is pozitívan jeleztek vissza ezzel kapcsolatban, természetesen negatív kritikát is kap-

tak. Összességében elmondható, hogy a rendőrség intézkedési kultúrája megváltozott, ennek 

ellenére nőtt a közlekedési szabálysértések, és a közigazgatási bírság hatálya alá tartozó köz-

lekedésrendészeti jogsértések száma is, csaknem százzal az előző évhez képest. Úgy gondolja, 

hogy ilyen közlekedési morál esetén nem lehet lazítani ezen a területen. A jogalkotók enyhí-

tettek a kerékpárásokkal kapcsolatos intézkedéseken, jelenleg már másként kell velük szem-

ben eljárniuk. 

Internetes fórumokon is jelezték, hogy állampolgárok részéről milyen közlekedési anomáliák-

kal találkozhatnak. Megjegyzi, ezekkel kapcsolatban nem tudnak mindig toleránsan fellépni. 

Példaként említi, hogy a Fő tér lezárásakor sok problémával találkoztak. Hozzáteszi, a helyzet 

ma sem jobb, ezen a területen meg kell tartani a határozott fellépést. 

Rendkívül sok erőfeszítést tettek az elmúlt években annak érdekében, hogy megfeleljenek a 

város igényeinek a közterületi rendőri jelenléttel kapcsolatban. Együttműködtek a képviselők-

kel, egyeztettek a körzeti megbízottakkal, és megpróbálták a helyi igényeket megvalósítani.  

 

Az utóbbi években mindig megkérdezik az önkormányzatokat azzal kapcsolatban, hogy mi-

lyennek ítélik meg a közbiztonságot és a rendőrség munkáját. A pápai járásban ez az adat egy 

ötös skálán 4,37 lett, Pápa vonatkozásában pedig 3,38 pontos összesített eredményt értek el. 

Nem érti ezt az eredményt, hiszen sokszor a környező települések rovására inkább Pápán tel-

jesítenek szolgálatot, és próbálják meg azt a rendet biztosítani, amelyet a városlakók eddig is 

megtapasztalhattak és elvárnak. Szeretné tudni, hogy miért lett ilyen alacsony értékű a vissza-

jelzés, hozzáteszi, a megyében hat rendőrkapitányság 4 feletti eredményt ért el ebben a felmé-

résben. El kell mondania, hogy a lehetőségeik és az dolgozóik száma korlátozott, ennek elle-

nére minden erejükkel megpróbáltak a város javára cselekedni. Példaként említi, hogy tavaly 

júliustól egy központi program segítségével bevezették azt, hogy helyi erőkből - akár készen-

léti rendőrségi megerősítéssel, akár többletforrásból - plusz szolgálatok terhére közterületi 

rendőri szolgálatot biztosítottak. Pápán a mai napig 24 órás ellenőrzöttséget teremtettek meg 

ezzel a többletszolgálattal, a korábbi hagyományos szolgálati formákon felül. A pápai járás-

ban található másik településen erre nem tud példát mondani. Ezen intézkedésekkel is meg-

próbálják a város közbiztonságát, az emberek nyugalmát biztosítani. 

Elmondja, hogy a közterületi rendőri szolgálat esetén a város által jelzett igény és javaslat 

eltér a gyakorlattól, mivel szakmai szempontoknak is meg kell felelniük.  

Megköszöni a Képviselőtestületnek a 2014. évre biztosított támogatását, a beszámolóban sze-

repel, hogy azt milyen célra fordították, továbbá megköszöni az idei évre biztosított támoga-

tást, és a rendőrkapitányság felújításához való hozzájárulásokat is. 

 

Máté István képviselő a testület ülésére visszaérkezett, jelen van 13 fő képviselő. 

 

Dr. Töreki Sándor megyei rendőrfőkapitány 

A rendőrkaptányság épületének felújításával kapcsolatban elmondja, az épület felújítására 

KEOP pályázaton nyertek 245 millió Ft-ot. A felújítás még nem kezdődött meg, mivel két 

közbeszerzés is eredménytelenül zárult. Bízik abban, hogy a harmadik közbeszerzés eredmé-

nyes lesz, és nyár végén megkezdhetik az építkezést. Szeretné, ha a következő évben már egy 

szép épületben dolgozhatnának, és egy kihelyezett ülés keretében már ott hallgathatják meg a 

képviselők a következő évi beszámolót. 

A tevékenységirányítás rendszerében bekövetkezett változással kapcsolatban elmondja, meg-

szűnt a kapitányságokon eddig működött hagyományos ügyeleti rendszer, jelenleg a Vesz-

prém Megyei Rendőr-főkapitányság központjából történik meg az egyes bejelentésekre törté-
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nő reagálás. Ezt rendkívül jó döntésnek tartja, a gyakorlat igazolta a változtatás létjogosultsá-

gát. A rendszer előnye, hogy több kapitányság, sőt a megyék közötti koordinációt is végre 

tudja hajtani, és az idegenforgalmi szezonban a Balaton északi partján is pontosan és precízen 

tudja irányítani a rendőri jelenlétet és tevékenységet. 

Az elégedettségi felmérés eredményeivel kapcsolatban elmondja, úgy gondolja, ezt megfele-

lőképpen kell kezelni és értékelni. Felhívja a figyelmet a kapitányág és az önkormányzat kö-

zötti hatékony kommunikációra, amelynek köszönhetően javulhatnak az eredmények, hiszen a 

számok alakulásába többféle szubjektív dolog is közrejátszhat. 

Kiemeli, hogy 2015-ben a figyelmet kifejezetten a helyi szintű problémák kezelésére fogják 

fordítani nemcsak Pápán, hanem az egész megyében. Ennek érdekében létrehoztak egy köz-

ponti nyilvántartó rendszert, és kéri a Képviselőtestületet, hogy amennyiben helyi jellegű 

problémák jelentkeznek, azt jelezzék, és igyekeznek azokra helyi szinten válaszolni. 

Az intézkedési kultúraváltásnak az egyik eleme a helyi szintű problémák megismerése, feltér-

képezése, az erre való reagálás, valamint azoknak a súlyponti köröknek a meghatározása, 

amelyek negatívan befolyásolják a lakosság közbiztonság-érzetét. Ide az illegális hulladékle-

rakástól kezdve a lakásbetörésekig a rablásokon keresztül azok a dolgok tartoznak, amelyek a 

közbiztonságot negatívan befolyásolják. 

A Pápa Városi Rendőrkapitányság szakmai munkáját nagyon jóra értékeli, az év rendészeti 

tevékenységéért járó szakmai díjat már második alkalommal nyerték el, ez is azt mutatja, 

hogy aktív közterületi szolgálatot látnak el a városban. Természetesen vannak még javítandó 

területek, amelynek érdekében tesznek is lépéseket.  

Megköszöni a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság nevében is a Képviselőtestület támo-

gatását, megköszöni dr. Áldozó Tamás polgármesternek az éves közgyűlésükön elmondotta-

kat. Kérte, hogy a rendőrség továbbra is a szakmai szempontok szerint tegye a dolgát. Hozzá-

teszi, Pápán messzemenőkig ezt a tevékenységet látja megvalósulni. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Örvendetesnek tartja a bűnözési statisztikák alakulását, egyedül a közvéleményt felháborító 

lakásbetörések esetében nem látszik ez a kedvező tendencia. Hozzáteszi, az elmúlt időszakban 

néhány tolvaj magukat különböző cégek embereinek kiadva jutott be idős emberek otthonába, 

és károsította meg őket. Megkérdezi, hogy ebben a tekintetben milyen intézkedéssorozatot 

terveznek az elkövetők kézre kerítésén túl.  

Véleménye szerint a közlekedési szabálysértések, bűncselekmények számának csökkentése 

fokozottabb tevékenységet indokol. Érdeklődik, hogy milyen intézkedéseket terveznek ennek 

érdekében? 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Megkérdezi Szappan Csaba városi rendőrkapitánytól, hogy a Március 15. téren reggelente 

szolgálatot teljesítő rendőröknek mi a feladata? 

 

Szappan Csaba városi rendőrkapitány 

Dr. Péntek Árpád képviselő kérdéseire válaszolva elmondja, a tavalyi évben a közfelháboro-

dást okozó betörések felderítésekor nagyon jó eredményt ért el a kapitányság. Sajnos ezeket a 

bűncselekményeket nem lehet megelőzni, és a lakosság aktivitása is sokat számít ezen a terü-

leten. Napjainkban a betöréssel kapcsolatos adatok számítanak a legfontosabb mérőszámnak. 

Egész évben tudatos havi koordináció van a betörések tekintetében arról, hogy melyik rendőri 

szerv milyen eredményt tud produkálni. Megjegyzi, a tavalyi és az idei lakásbetörések elköve-

tői nem pápai lakosok, a megyehatárokon is túlmutató jelenségekről van szó. Ebben a tekin-

tetben a nagyon szigorú számonkérés és eredményprodukálás az, ami garancia lehet a város-
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lakóknak, hogy amennyiben ilyen történik, azt a pápai Rendőrkapitányság munkatársai fel 

fogják deríteni. Mindemellett a megelőzés területét is megpróbálják erősíteni. 

A közlekedési bűncselekmények száma sem a városban, sem a járás területén nem nőtt, ellen-

tétben a szabálysértésekkel. A beszámoló is részletesen tartalmazza azokat a baleset-

megelőzési programokat, amellyel igyekeznek a helyes közlekedésre orientálni, nevelni az 

embereket. 

A közlekedési szabálysértésekkel szemben a jövőben is határozottan fognak fellépni, ezt ko-

rábbi hozzászólásában is hangsúlyozta. Az állampolgárok véleménye ezzel kapcsolatban 

megosztott, egyesek szerint a rendőrség munkatársai nem alkalmaznak toleranciát, túl szigorú 

büntetéseket szabnak ki. Hozzáteszi, a közigazgatási bírságok mindegyike, a szabálysértések-

nek pedig a többsége fix összegű, tehát nem a rendőr dönti el azt, hogy bizonyos jogsértést 

mekkora bírsággal szankcionál. Vannak olyan szabálysértések, amikor a rendőr mérlegelhet, 

és ezt meg is teszi, azonban ez egy nagyon szűk terület. 

 

Megpróbálnak jelen lenni a közterületen, azonban vannak hiányok a közterületi szolgálatban, 

ez nagy mértékben befolyásolja a közlekedésrendészeti hatékonyságot és aktivitásukat. A 

város Közlekedésfejlesztési Koncepciójának tárgyalásakor a mérnökök elmondták, hogy a 

városnak van néhány olyan pontja, amely neuralgikusnak tekinthető a forgalomszervezés 

szempontjából. Az egyik ilyen terület a Március 15. tér, ahol a közlekedők 20 %-a nem tartja 

be a közlekedési előírásokat, velük szemben nagyon nehéz fellépni. Ígéri, hogy megpróbálnak 

még jobban odafigyelni arra, hogy itt jobb legyen a közlekedés, ebben összehangoltan kell 

dolgozni a városvezetéssel. A közlekedési, a közlekedésszervezési feladatokban is részt kí-

vánnak venni. Hozzáteszi, más területen is felmerülnek ilyen problémák. 

Dr. Hermann István képviselő kérdésére válaszolva elmondja, a Március 15. téren a Kékfestő 

Múzeum előtt pontosan azért teljesít szolgálatot két kollegája, mivel az elmúlt évben a képvi-

selő jelezte, hogy több időszakban is nehéz ezen a területen a kihajtás. Az egyik ilyen időszak 

reggel, az iskolakezdés előtt, a másik pedig a 16,00 körül van. A kollegái azért teljesítenek ott 

szolgálatot, hogy amennyiben szükséges, ezekben az időszakokban segítsék a forgalmat for-

galomirányítással. A kollegái azt tapasztalták, hogy a forgalomirányítás döbbenetet okozott a 

gépkocsivezetőknél, mivel sokan nem tudták értelmezni a rendőri karjelzést. Hozzáteszi, az 

elmúlt években többször díjazták valamelyik közlekedési kollegáját, a megyei forgalomirá-

nyító versenyen pedig az egyik kollegája országos első helyezést ért el. Ebből is látszik, hogy 

nem a kollegáival van a probléma. Fentiekből fakadóan a rendőrök inkább csak jelenlétükkel 

biztosítják a forgalmat. Mivel sokan nem tudnak kellő időben reagálni a karjelzésekre, ezért a 

közlekedési lámpák hatékonyabbnak mondhatók ebből a szempontból. Mindemellett egészen 

addig, amíg más utasítást nem kap, kollegái a kritikus időszakokban jelen lesznek az érintett 

közterületen. 

 

Dr. Töreki Sándor megyei rendőrfőkapitány 

Dr. Péntek Árpád képviselő által felvetettekre reagálva elmondja, a trükkös betörések nem 

kizárólag helyben okoznak problémát, ennek kezelésére, felderítésére több irányvonalat is 

megfogalmaztak az idei évben. Ennek egyik része a szakmai képzés, amelyet azoknak a nyo-

mozóknak, szemlebizottság-vezetőknek szerveznek, akik a helyszíneken végzik az elsődleges 

tevékenységet. Rendkívül nagy szerepe van a helyszínen rögzített nyomoknak, és azoknak a 

technikai eljárásoknak, amelyek segítségével fel tudják kutatni az elkövetőket. Szorosan kap-

csolódik ehhez a megelőzési tevékenység. Az év második felében kifejezetten a lakásbetöré-

sek megelőzésére fognak megyei szinten programot indítani.  

Az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére több programjuk is van, ame-

lyeknek gyakorlati eredményei is vannak, az idősek sérelmére elkövetett trükkös lopások 

csökkenő tendenciát mutatnak. Sajnos az elkövetők mindig találnak olyan sértetett, aki nem 
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figyel oda kellőképpen. Ennek megelőzésében a megyében és a városi Rendőrkapitányságon 

is példa értékű munkát folytatnak. Mivel általában nem helyi elkövetőkről van szó, a megyék 

közötti koordináció is rendkívül fontos. Hatékony együttműködést folytatnak Vas, Zala és 

Győr-Moson-Sopron megyével. A közös szakmai koordináció eredményre kell, hogy vezes-

sen. Hozzáteszi, mindig lesz lakásbetörés, ebben a kategóriában megyei szinten 50-60 között 

mozog a bűncselekmények száma. Jelenleg folyamatban van egy nyomozásuk Zala megyei 

kollegákkal, ott értek tetten lakásbetörőket. Az elkövetők Kaposváriak, de Zala megyén kívül 

Várpalotán, Veszprémben és a Tapolcai kapitányság területén is követtek el lakásbetöréseket. 

Felhívja a figyelmet arra, hogy a sértetti oldalon rendkívül fontos a megelőzés és az objektu-

mok védelme, például riasztókkal, kamerákkal. Ha elfognak egy elkövetőt, akkor általában 5-

15 ilyen típusú cselekményt tudnak bizonyítani, és itt van jelentősége a helyszíni szemléknek 

és a nyomrögzítésnek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Március 15. tér forgalmának átalakítására több koncepciót is készítettek. A 

tanév végével jelentősen csökkenni fog a forgalom az ominózus területen. Ezt követően vá-

lasztják ki a koncepciók közül azt, amelyet a nyári időszakban vezetnek be. A cél az lenne, 

hogy a forgalmat a parkoló egy részének felhasználásával közvetlenül át lehessen vezetni a 

Kossuth és az Árok utca irányába. További hatástanulmányokat is fognak készíteni azzal kap-

csolatban, hogy a város északi és déli része közötti forgalom ne a Gyurátz Ferenc utcán bo-

nyolódjon, mivel az nem egy városrészeket összekötő útvonal. 

Közlekedési fegyelmezetlenségekkel minden nap találkoznak, hiszen a Fő utcára való ki- és 

behajtás során egészen elképesztő megoldásokat produkálnak az emberek. Már azon sem szo-

kott meglepődni, amikor a Fő utcáról kihajtó autó balra nagy ívben elkanyarodik a Böröczki-

domb felé, valamint nagyon sokan bekanyarodnak jobbra a Fő utcára a Böröczki-domb irá-

nyából, holott ez tilos. Úgy gondolja, a szabályok egyértelműek, a szabálytalankodók ne ré-

szesüljenek méltányosságban, ezekben az esetekben határozott rendőri fellépésre van szükség. 

 

Szeretne előbbre lépni belvárosi közterületi rendfenntartásban, és szeretné mielőbb kialakítani 

annak a feltételeit, hogy a Közterület-Felügyelet munkatársai hétfőtől vasárnapig 6,00-22,00 

óráig biztosítsanak jelenlétet a belvárosban. Ennek bevezetése után következetesen számon 

tudják kérni a közlekedési szabályok betartását. Hétvégente a Fő téri jelenlét kiemelten fontos 

lenne a Közterület-Felügyelet részéről, hiszen ott esetenként igen nagy számban jelennek meg 

pápaiak, és alkalmanként előfordulnak oda nem illő viselkedések. Ezen intézkedés bevezetése 

a rendőrség számára is komoly segítséget jelenthet. Megjegyzi, az önkormányzatnak ehhez 

többletforrást és többletlétszámot kell biztosítania. 

 

A Képviselőtestület tulajdonképpen a beszámoló megtárgyalásakor is értékeli a rendőrség 

munkáját, minden más értékeléssel kapcsolatban pedig azt javasolja, hogy a dokumentum 

elkészültekor egyeztessenek, így a félreértéseket azonnal tudják tisztázni. Fontosnak tartja 

elmondani, hogy egy kisebb településhez képest Pápa területe egészen más, előfordulhat, 

hogy egy kisebb településen egy éven keresztül sem történik bűncselekmény. Ezen a települé-

sen biztosan 5-ös eredménnyel értékelik a rendőrség munkáját, holott lehet, hogy a kettő kö-

zött nincsen összefüggés.  

 

Többször elmondta, és a lakossági fórumokon is meg szokták tapasztalni, hogy a rendőrség az 

eredményeit tekintve nagyon szerény. Véleménye szerint többször kommunikálhatnák, ha 

bizonyos eljárásokban sikeres nyomozati cselekmények történtek. Itt konkrétan arra a lakás-

betörés-sorozatra gondol, amelyről az emberek többsége azt gondolta, hogy még mindig zaj-
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lik, illetve eredménytelenül nyomozott a rendőrség. A pápaiak nem tudták, hogy az elkövető-

ket elfogták, hogy többféle csoportról volt szó, és hogy nem pápaiak voltak az elkövetők.  

A beszámolóból is kitűnik, hogy a közvéleményt jobban felkavaró bűncselekményeket - betö-

réseket, autólopás, autófeltöréseket, lakásbetöréseket, közterületi erőszak – nem pápaiak kö-

vetik el, hanem a városba utazó bűnözők. Előfordulhat, hogy van pápai segítő, de sokszor 

találnak győri, kaposvári, zalaegerszegi elkövetőket. Az is lehetséges, hogy más városokban 

pedig pápaiak követnek el bűncselekményeket, azonban reméli, hogy ez nem így van. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Megnyugtatónak tartja a közterületen tapasztalható rendőri jelenlétet. A Március 15. térrel 

kapcsolatos kérdését azért tette fel, mert tapasztalta, hogy a reggelente kialakult forgalmi du-

góban a rendőrök nem intézkednek. Véleménye szerint a rendőri karjelzések egyértelműek, 

azonban kicsit határozottabb fellépést szeretne kérni a forgalomirányítással kapcsolatban. 

 

Megemlíti a Fő téren, a kocsibejárókban parkoló autók problémáját, hiszen erre nincsen jogo-

sultságuk a behajtási engedéllyel rendelkezőknek, be kellene járniuk az adott területre. Sze-

retné, ha a Fő tér látványa érdekében erről le lehetne szoktatni az autósokat, ha kell, akkor 

figyelmeztetéssel. A Közterület-Felügyelők arról tájékoztatták, hogy nem egyértelműek a 

kihelyezett táblák. Szeretné, ha a rendőrség illetékes szakembere  - akár a Közterület-

Felügyelet munkatársaival - végignézné, hogy megfelelő táblák vannak-e kirakva. Ez fontos 

lenne az intézkedéshez. 

Tisztában van azzal, hogy a legtöbb balesetet gyorshajtás okozza, azonban sokszor okoznak 

fennakadást a gépjármű-tulajdonosok a kifejezetten lassú közlekedéssel. Jó lenne, ha a 

KRESZ oktatásnál, vagy valamilyen oktató-nevelő munkával erre hangsúlyt fektetnének. 

 

Általános problémának tartja, hogy a büntetések súlya nem elrettentő jellegű. Személy szerint 

pont az ellenkezőjéről van meggyőződve, hiszen a büntetések egyfajta nevelő célzattal is 

szolgálhatnak, így a súlyos bűncselekmények esetében súlyos büntetéseket kell kiszabni. 

 

Szeretné megdicsérni Orsós Károly rendőr százados munkáját, aki - korábban Pápán, jelenleg 

pedig Veszprémben - kiváló minőségű munkát végez őszinte lelkesedéssel, saját szabadideje 

felhasználásával. Orsós Károly rendőr százados vállalta az általa írt két könyv bemutatását a 

megye valamennyi településén, és ennek megszervezését a könyvtári hálózatra bízta.  A felvi-

lágosító tevékenységekkel kapcsolatban is lehetne Orsós Károly rendőr századost ösztönözni, 

hogy további bűnmegelőző szakirodalmat, könyvet adjon ki. Tudomása szerint ezeknek a 

könyveknek az országos elismertsége is jelentős. 

Szeretné felhívni a figyelmet a Pápa és Veszprém közötti útszakaszon zajlott építkezések mi-

att kitett sebességkorlátozó táblákra. Szerinte indokolatlanul vannak még kint. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Fentiekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy a jelzett terület építési területnek számít, ezért van-

nak kint sebességkorlátozó táblák. 

 

Bocskay László képviselő 

Megköszöni a rendőrségnek a folyamatosan fejlődő munkáját, úgy gondolja, jó kapcsolat ala-

kult ki a város és a rendőrség között. Véleménye szerint az ország többi részéhez képest Pápa 

és környékének a bűnügyi fertőzöttsége alacsonynak mondható, ez biztosan a magas rendőri 

jelenlétnek is köszönhető. Mindemellett a városban olyan eszközök, például kamerák is segí-

tik a rendőrök munkáját, amelyek száma remélhetőleg tovább fog bővülni. 
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Véleménye szerint a bűnmegelőzéssel és prevencióval a Veszprém megyei, és a városi Rend-

őrkapitányság is sokat foglalkozik. Ennek bizonyítékai az elmúlt időszakban elkészült dvd-k, 

amelyekkel szintén a bűnmegelőzés a cél. Dr. Töreki Sándor rendőr-főkapitány is elmondta, 

hogy a sértettek tisztán látása is szükséges egy adott bűncselekmény megelőzéséhez. 

A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület nevében is megköszöni a rendőrség 

munkáját, és további jó együttműködést kíván. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Kéri, hogy amennyiben a Március 15. téren a forgalomirányításánál az autósok kevésbé ve-

szik figyelembe a rendőrök munkáját, akkor fordítsanak fokozottabb figyelmet az ott található 

gyalogátkelőhelyek forgalmának a biztosítására. 

Javasolja, hogy a belvárosban található közintézményekben helyezzenek el olyan plakátokat, 

rövid felvilágosító kiadványokat, amelyben megtalálhatóak a fontosabb rendőri karjelzések, 

és a biztonságos közlekedéssel kapcsolatos információk. A Pápa Városi Televízióban is ké-

szülhetne olyan rövidfilm, amelyben a Március 15. tér forgalmi helyzetére hívják fel a fi-

gyelmet, vagy éppen a rendőri karjelzésekről szól. 

Gyakran voltak tanúi és szenvedő alanyai is a különböző csatornázási, útfelújítási munkála-

toknak. Számára megdöbbentő volt az, hogy az adott kivitelezők szakszerűtlenül biztosítják a 

forgalom lezárását, illetve terelését, miközben az egyik sávban éppen munkálatok zajlanak. 

Úgy látja, hogy olyan alkalmazottakra bízzák a forgalom irányítását, akiknek nincsen tapasz-

talata. Kéri a rendőrség munkatársait, kísérjék fokozott figyelemmel az építkezési munkálato-

kat, adott esetben bírságolják meg a kivitelezőket szabálytalan magatartás tanúsítása esetén. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Megköszöni azoknak a rendőröknek a munkáját, akik tisztességgel és becsülettel végzik a 

munkájukat, és gratulál a Pápai Rendőrkapitányság által eredményekhez, amelyeket statiszti-

kai adatokkal is alátámasztottak. 

A tavalyi évi beszámoló tárgyalásakor azt mondta, hogy ha a rendőrség munkájában fejlődést 

lát, akkor annak elfogadását a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőjeként meg fogja 

szavazni. Megjegyzi, hogy egyértelműen látható fejlődés, azonban nagy hiba lenne elégedet-

ten hátradőlni, hiszen sok még a probléma, messze vannak még a kívánt állapottól. 

A kábítószer-fogyasztás nemcsak városunkban, hanem országosan is nagy gondot jelent, 

amely megoldásra vár. Kéri, hogy fokozzák tovább a közterületeken a rendőri jelenlétet, ami-

vel elejét lehet venni azoknak a rongálásoknak, amelyek rontják a város lakóinak a közérzetét. 

Elmondja, a fiatal rendőrök esetében többször tapasztalta, hogy intézkedés közben nem meg-

felelően viselkednek, nehéz a pártatlanságot kiolvasni a viselkedésükből. Ezek miatt a rendőr-

séget ért kritikák sokszor jogosak, példaként említi azt az esetet, amikor a barcsi rendőrkapi-

tány napi bírságlimitet írt elő. Megjegyzi, azóta már ezt a rendőrkapitányt leváltották. 

Hozzáteszi, elvárható a rendőrség munkatársaitól, hogy minden esetben ugyanúgy intézkedje-

nek, és ne tartsák szem előtt azt, hogy ismerőssel, rokonnal van dolguk. 

 

Szappan Csaba városi rendőrkapitány 

Elmondja, hogy márciusban a Városháza épületének nagytermében tartották a Rendőrkapi-

tányság évértékelő értekezletét, amelyet ezúton is megköszön dr. Áldozó Tamás polgármes-

ternek. Dr. Áldozó Tamás polgármester valóban említette, hogy nem mindig, vagy nem kellő 

mértékben informálják a lakosságot a sikeres esetmegoldásokról, példaként említették a la-

kásbetörés-sorozattal kapcsolatos bűncselekményt. Elmondja, hogy az ezzel kapcsolatos tudó-

sítás a Pápa Városi Televízióban is szerepelt, és amennyiben a jelentés kommunikációs részét 

megnézik, abban látszik, hogy megpróbálnak sokat foglalkozni a kommunikációval, a sajtó-

val, közzététellel, az emberek tájékoztatásával. 
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Elmondja, mindig kiemelik a megyében található hét rendőrkapitányság közül a Pápai Rend-

őrkapitányság kommunikációs tevékenységét. Hozzáteszi, a napokban a balesetmegelőzési 

gyermekprogram megjelent a Naplóban és a Kisalföldben is. Megköszöni a média jelenlévő 

képviselőinek, hogy ebben tudatosan segítik a rendőrség munkáját. 

Ígéretet tesz arra, hogy a Március 15. téren szolgálatot teljesítő rendőrök aktívan fognak for-

galmat irányítani.  

Dr. Hermann István képviselő által említett, a Fő téren történő parkolási probléma számára 

ismeretlen, azonban ebben is megpróbálnak majd segíteni. Az autósok valóban behajthatnak a 

magánterületükre, amennyiben behajtási engedéllyel rendelkeznek, ezt a Közterület-

Felügyelet és a rendőrség munkatársai is ellenőrzik. Valóban nem szép látvány, ha a Fő tér 

parkoló autókkal van tele. Tudomása szerint a kint lévő táblákat már egyszer végignézték, 

azonban ezt újra megteszik, hogy egyértelmű helyzetet teremtsenek.  

Orsós Károly rendőr százados nevében megköszöni dr. Hermann István képviselő elismerő 

szavait, egyetértenek abban, hogy nem mindennapi bűnmegelőzési szakemberről van szó. 

Orsós Károly valóban rendhagyó eszközökkel és igényességgel teszi a dolgát, és rendkívüli 

eredményeket ér el. 

Az útépítésekkel kapcsolatban elmondja, a pápai járás területén található építkezésekre oda 

fognak figyelni, a kivitelezők általában meg szokták tudni indokolni, miért hagyják még kint a 

forgalmat lassító táblákat. 

Megköszöni Bocskay László képviselőnek is az elismerő szavakat. 

Venczel Csaba képviselőek elmondja, oda fognak figyelni a Március 15. téri gyalogátkelőhe-

lyek forgalmának biztosítására. 

Süle Zsolt képviselőnek is megköszöni az elismerést, természetesen azon fognak munkálkod-

ni, hogy még tovább fejlődjenek, és a még fennmaradó problémákat is meg tudják oldani. 

A kábítószer-fogyasztással kapcsolatban elmondja, az előző évekkel ellentétben tavaly nem 

fogtak el kábítószer terjesztéssel foglalkozó személyt, vélhetően még nem aktivizálták magu-

kat újabb személyek. Ezen a területen állandó munka folyik, és kizárólag a megelőzéssel és a 

hatósági fellépéssel együttesen lehet eredményt elérni. 

A rendőrök intézkedés közbeni viselkedésével kapcsolatosan elhangzottakra reagálva csak 

annyit szeretne mondani, hogy az elővezetések, előállítások, elfogások esetén nem minden 

esetben vezet eredményre az erőszakos bánásmód. Néhány esetben az idősebb kollegái a sze-

mélyes ismeretségüket felhasználva, néhány jó szóval, kívülről „bratyizásnak” látszva komoly 

eredményeket tudnak elérni még akkor is, ha nem a rendőrség van túlerőben. Megérti Süle 

Zsolt képviselő által felvetett problémát, a fiatalabb generáció sajátos kommunikációval ren-

delkezik, ezzel tudatosan foglalkoznak, szeretnék fejleszteni az intézkedési készségüket, szá-

mos tréninget szervez saját hatáskörben a megyei Rendőr-főkapitányság, amellyel nagyon jó 

eredményeket érnek el. Az új életpálya modell életbe lépést követően vélhetően stabilizálható 

lesz a rendőrség állománya, a rendőrök meg tudják szerezni a megfelelő gyakorlatot, és kultu-

ráltan tudnak majd intézkedni. 

Kiemeli, hogy a Süle Zsolt képviselő által említett bírságlimitek a Pápai Rendőrkapitánysá-

gon, de még a megyében sem voltak soha jellemzőek. 

 

Dr. Töreki Sándor megyei rendőr-főkapitány 

Ígéri, hogy a lakosság tájékoztatására megpróbálnak nagy hangsúlyt fektetni, jobban kell fó-

kuszálni a lakosságot irritáló bűncselekmény-sorozatok felderítésére. A kommunikáció fon-

tosságát az is mutatja, hogy a megyében található kapitányságon a kommunikációs tevékeny-

ségért a kapitányságok vezetői tartoznak felelősséggel. A lakosságnak valóban nagy igénye 

van arra, hogy tisztában legyen azzal, mi történik a szűkebb-tágabb lakókörnyezetében, és mi 

lett egy-egy bűncselekmény sorozat kimenetele. 
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Személyesen is tapasztalta, hogy a 2007-ben történt kötözős bűncselekmény esetében a lakos-

ság hírigénye rendkívül nagy volt. 

Az intézkedési kultúraváltáshoz kapcsolódóan kifejezetten a közbiztonságot negatívan befo-

lyásoló intézkedéseket helyezik előtérbe, például az ittas vezetést, gyorshajtást, lakásbetöré-

seket. Ezeknél nincsen meghatározva a helyszíni bírság legalacsonyabb kiszabható összege, 

ezért a rendőr a helyszínen differenciál, és igazítja a jogsértéshez a saját maga által alkalmaz-

ható szankciót.  

Megköszöni az önkormányzat támogatását, ami nélkül nem tudnák garantálni a közbiztonsá-

got. Szerencsére a közbiztonságot negatívan befolyásoló cselekményekről nem kellett számot 

adniuk, és úgy gondolja, ez a legfontosabb. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni a beszámoló elkészítését. A közbiztonság érdekében együttesen készülnek a hét-

köznapokban történő együttműködésre, részben pedig arra a munkára, amelynek az eredmé-

nye egy megújult rendőrkapitányság lesz. Fontos lenne a projekt megkezdése, nem lehet ki-

csúszni az elszámolási időszakokból. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, hozzá-

szólás? 

 

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

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

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

rozatot hozta: 

98/2015. (V.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város köz-

biztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intéz-

kedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámo-

lót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

 

m) Külső-Várkert Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Rész-

vénytársasággal együttműködési megállapodás kötése 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Horváth Iván termelési és kereskedelmi vezérigazgató he-

lyettes, és Gombási Károly, a Bakonyerdő Zrt. munkatársa. 

A testület üléséről dr. Herman István és dr. Vörös Ibolya távozott, jelen van 11 fő képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja.  A Bakonyerdő Zrt.-vel kialakult jó kapcsolat és együttműködés eredményeképpen 

a tavalyi évben egy kilátóval gazdagodott a város, most pedig eljutottak a Külső-Várkert re-

habilitációjához. 

 

Horváth Iván vezérigazgató-helyettes 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, a Külső-Várkert rehabilitációja során parker-

dővé alakítanák át azt a területet, ahol most nagyon sok szemét, életveszélyes és beteg fa ta-

lálható, és rendkívül rendezetlennek mondható a környék. Az elkészített együttműködési 

megállapodást többször egyeztették, a jelenlegi állapot szerint nincs akadálya az aláírásnak. 
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Annak ellenére, hogy még nem írták alá a megállapodást, földmérővel már kitűzték az ön-

kormányzati terület és a magántulajdonosok közti határt, továbbá felvételezték a helyszínen 

található faállományt. A munka tényleges megkezdéséhez azonban feltétlenül szükséges az 

együttműködési megállapodás aláírása. 

Szeretnék, ha az érintett területen tarvágás nélkül lehetne parkerdőt kialakítani, ezért 

természetközeli módszert választottak az átalakításra. Ebből kifolyólag kis lékeket – maxi-

mum 2-300 négyzetméteres területeket - vágnának a területen, és első körben csak az életve-

szélyes, beteg, nem odavaló fafajokat szednék ki. A lékek felújítását mesterségesen végeznék 

el nagyobb méretű szaporítóanyaggal, ami által a folyamatos erdőborítást fenntartva tudnák 

átalakítani a területet olyanná, ami majd később parkerdőnek is alkalmas lesz. Figyelembe 

kell venniük azt is, hogy az adott termőhelynek megfelelő fafajok kerüljenek oda. Az ültetés 

és a fakitermelés előtt a bozótirtás és a szemét elszállítása lesz az első feladat. Az együttmű-

ködési megállapodás fenti munkák elvégzéséről szólna, ezek után tovább lehetne lépni tanös-

vények, közjóléti objektumok kialakítására. Ezeket még mindenképpen egyeztetniük kell, ez 

azonban már a II. ütem lenne. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az együttműködési megállapodást kellően megalapozottnak tartja, nem gondolja, hogy to-

vábbi változtatásokra van szükség. Kölcsönösen egyetértettek abban, hogy a munkálatokat a 

lakosság nagyon alapos tájékoztatásával kell végezni, hiszen az fák kivágásával fog járni. 

Hozzáteszi, ha valaki közelről megnézi a területet, indokoltnak fogja tartani a munkálatokat.  

A közvetlen kommunikációnak, illetve a városi médiának nagy szerepe lesz abban, hogy se-

gítsék a munkát a megfelelő információáramlással.  

 

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 és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

 

 

99/2015. (V.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Külső-Várkert Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Mű-

ködő Részvénytársasággal együttműködésben megvalósuló re-

habilitációjával. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képe-

ző együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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A Képviselőtestület 12.08 órakor zárt ülésen, majd a zárt ülést követően 12.45 órakor nyilvá-

nos 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 12.48 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester címzetes főjegyző 

 


