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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-179/2015. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. június 26-i nyilvános 

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Vörös Ibolya, Császár Endre, Venczel Csaba, Dr. Hermann István, Máté 

István, Zsegraics Gyula, Süle Zsolt, Grőber Attila, Kovács Csilla, Kerecsényi 

Zoltán képviselők, 12 fő 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző, 

Pozsgai Zsuzsanna aljegyző, 

  Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető, 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

Hortobágyi Sándor építésügyi csoportvezető, 

Verrasztó Norbert köztisztviselő,  

György Zoltán köztisztviselő, 

meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint,  

intézményvezetők 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. 

 

Bocskay László és Dr. Péntek Árpád képviselő a távolmaradását bejelentette. 

 

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.  

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 12 fő képviselő jelen van.  

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy 

Süle Zsolt képviselő interpellációját, valamint a 107.,108.,109. sorszámú előterjesztéseket a 

vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület. 

 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem érkezett. 
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

102/2015. (VI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. június 

26-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Személyi ügyek 

I. Pápa Város Önkormányzata Városgondnoksága vezető-

jével kapcsolatos döntés 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

II. Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közala-

pítvánnyal kapcsolatos döntés 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

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 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2015. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a közterület haszná-

latról és a reklámozás rendjéről szóló 13/2013. (V.9.) ön-

kormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

             Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a hivatali helyiségen 

és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és be-

jegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének sza-

bályairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő dí-

jak mértékéről szóló 9/2013. (III.28.) önkormányzati rende-

let módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

             Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2015. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa város egészség-

ügyi alapellátási körzeteiről  szóló 22/2012. (X.25.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

         Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

6. Vegyes ügyek 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy Ledvai András a Pápai Elekthermax Vasas játékosa Házi Márkkal, illetve 

Tóth Katalinnal párosban bronzérmet szerzett az U-18-as teke világbajnokságon. Gratulál a 

sportolónak, és a teljesítményéért ajándékutalványban részesíti. 

Örül annak, hogy a teke sportban a körülmények ellenére is van annyi erő, és felhalmozott 

tudás, hogy világraszóló eredményeket érjenek el. Igyekeznek tenni arról, hogy a megfelelő 

körülmények között lehessen tekézni. 

 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Indítványozza az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 

106.,107. sorszámú előterjesztések tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind az önkor-

mányzat, mind pedig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a dön-

tés indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.” 

 

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

rozatot hozza: 

 

103/2015. (VI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

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

106.,107. sorszámú előterjesztések tárgyalására zárt ülést rendel 

el, mivel mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesztéssel 

érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokai-

nak előzetes nyilvánosságra kerülése.” 

 

 

A Képviselőtestület 08.10 órakor zárt ülésen, majd a zárt ülést követően 08.55 órakor nyilvá-

nos ülésen folytatja munkáját. A zárt ülést követő szünetben a testület üléséről elment Unger 

Tamás alpolgármester és Kovács Csilla képviselő, jelen van 10 fő képviselő. 

A testület üléséről távozott Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző.  

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

téseit.  

 

Elmondja, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a hatáskörébe tartozó 

91.,92.,93.,94. sorszámú előterjesztéseket megtárgyalta, és azokat egyhangúlag megtárgyalás-

ra javasolja.  
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1. Személyi ügyek 

I. Pápa Város Önkormányzata Városgondnoksága vezetőjével kapcsolatos 

döntés 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bánhidi László intézményvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy Bánhidi László írásbeli nyilatkozatában hozzájárult a napirend nyilvános ülés 

keretében történő tárgyalásához.  

Megkérdezi az érintettet, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a napirenddel kapcsolatban? 

 

Bánhidi László intézményvezető 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A határozati javaslat szerint a Képviselőtestület tudomásul veszi Bánhidi László magasabb 

vezetői beosztásáról 2015. július 1-i hatállyal történő lemondását. 

 

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 

 

127/2015. (VI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Bánhidi 

László intézményvezető magasabb vezetői beosztásáról 2015. 

július 1-i hatállyal történő lemondását tudomásul veszi. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a magasabb 

vezetői beosztás megszüntetésével, valamint Pápa Város Ön-

kormányzatának Városgondnoksága intézményvezetői feladata-

inak ellátására vonatkozó pályázat kiírásával kapcsolatos szük-

séges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:     Dr. Áldozó Tamás polgármester 

      Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni Bánhidi László intézményvezetőnek a közös munkát, és a majdani nyugdíjas 

éveihez erőt, egészséget kíván. 
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II. Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kap-

csolatos döntés 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy dr. Winkler Gábor halála miatt a Közalapítványba új kuratóriumi elnököt kell 

választani. A tisztségre dr. Lukács Endrét javasolja, tagnak pedig Németh Tamást, volt mű-

szaki osztályvezetőt.  

Az érintettek hozzájárultak a napirend nyilvános ülés keretében történő tárgyalásához. 

 

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

rozatot hozza: 

 

128/2015. (VI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumá-

nak elnökévé határozatlan időre a kuratórium tagját, dr. Lukács 

Endrét, egyúttal a helyére kuratóriumi tagnak Németh Tamást 

jelöli ki. 

Egyidejűleg az Alapító okirat 9. pontjában az „A kuratórium el-

nöke: Dr. Winkler Gábor” helyébe az „A kuratórium elnöke: Dr. 

Lukács Endre”, a „Dr. Lukács Endre” helyébe pedig a „Németh 

Tamás” szöveg lép. 

 

Utasítja a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

a módosított Alapító okirat aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

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 

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 egyhangúlag, az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a Humánerőforrás 

Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 
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Elmondja, hogy az intézményi fejlesztési feladatokat továbbra is úgy próbálják ütemezni, 

hogy amennyiben a Területi Operatív Programból vagy más programból azonosítható lesz 

bármely feladatnak a forrása, akkor azt azoknak a forrásoknak a terhére kívánják majd elvé-

gezni. Az önkormányzat saját forrásából azokat a fejlesztéseket kívánják támogatni, ahol nem 

látnak lehetőséget külső forrás bevonására. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

16/2015. (VI. 26.) 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 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2015. (...) önkormány-

zati rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről 

szóló 13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Vá-

rosüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezetben foglaltak szerint az 1. számú körzetben lévő közterüle-

ten nem lehet adománygyűjtést engedélyezni. A módosítás szerint különösen indokolt esetben 

a Képviselőtestület a főépítész véleményének figyelembevételével engedélyezheti az önkor-

mányzati ingatlanok 10 évnél hosszabb időre terjedő, határozott idejű hasznosítását. Mind-

emellett két további módosításra tesznek javaslatot, amelyből az egyik a közterületek filmfor-

gatási célú használatával kapcsolatos. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

17/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterület 

használatról és a reklámozás rendjéről szóló 13/2013. (V.9.) 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 

 

 

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

mányzati rendelet-tervezete a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kí-

vül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedé-

lyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak 

mértékéről szóló 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag  elfogadásra java-

solja. Elmondja, hogy az előzetes hatásvizsgálat szerint a házasságkötések számát lényegesen 

nem befolyásolja a tervezett szabályozási változás. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a hivatali he-

lyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabá-

lyairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mér-

tékéről szóló 9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módosítá-

sáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét, az előterjesz-

tésben 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 
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5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2015. (...) önkormány-

zati rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről  szóló 

22/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet-tervezetet az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolja. Elmondja, 

hogy a rendelő helye nem változik, eddig volt pontatlan a közterületi elnevezés. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

19/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa város 

egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 22/2012. (X.25.) 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 

 

 

Süle Zsolt képviselő interpellációja 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy Süle Zsolt képviselő interpellációt nyújtott be a borsosgyőri településrész 

hiányzó közlekedésbiztonsági beruházásaival kapcsolatban. A Szervezeti és Működési Sza-

bályzatban foglaltaknak megfelelően az interpelláció ismertetésére három perc áll rendelke-

zésre, amelyre az interpellált négy percben válaszolhat, ezt követően az interpellálót egy per-

ces időtartamban viszontválasz illeti meg. Amennyiben a képviselő az interpellációra adott 

választ elfogadta, a napirend lezárul.  Amennyiben a képviselő az interpellációra adott választ 

nem fogadja el, akkor arról a Képviselőtestületnek kell döntenie az egyszerű többség szabá-

lyai szerint. 

Megadja a szót Süle Zsolt képviselőnek. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Felolvassa az általa benyújtott interpellációt. (Az interpelláció a jegyzőkönyv mellékletét képe-

zi.) 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Válaszában elmondja, hogy az adott útszakasz közlekedésbiztonságának a biztosítása az út-

fenntartó kötelezettsége, nyilván a Jobbik aláírásgyűjtő aktivistái tájékoztatták erről a tényről 

a településrészen élőken, így ők is tudják, hogy a képviselő által felolvasott kérdéseket nem az 

önkormányzatnak kell feltenni, hanem a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek. 

A biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése a rendszerváltás óta a pápai önkor-

mányzat következetesen képviselt prioritása. Ezt szem előtt tartva vállalta az önkormányzat 

15 évvel ezelőtt, hogy saját forrásaiból biztosítja a várost elkerülő út nyomvonalához szüksé-

ges területeket, így a beruházás eredményeképpen a települést érintő teherforgalom jelentős 

része már a városon kívül halad. Ugyancsak jelentős előrelépést jelentett a közlekedésbizton-

ság területén, amikor megépültek előbb Pápa- Borsosgyőr, majd Pápa-Tapolcafő irányába a 

kerékpárutak.  

Elegendő helyi forrás és pályázati lehetőségek hiányában a beruházások tekintetében sorren-

det kellett felállítani: a fontossági sorrendben pedig az egyes útszakaszokat érintő beruházá-

sokat az áthaladó forgalom nagysága, az intézményi környezet jellege és a balesetek előfordu-

lásának a gyakorisága alapján lehet meghatározni. Így épült az utóbbi években forgalomlassí-

tó Pápa-Tapolcafőn és a Külső-Veszprémi úton, gyalogátkelőhelyek pedig a Győri úton.  

Pápa-Borsosgyőrön 2011-ben elkészültek egy forgalomlassítóval és gyalogátkelőhellyel ellá-

tott településkapu tervei, a tervezői költségbecslés szerint a beruházás akkori árakon 17 millió 

forintot meghaladó összegbe került.  

2015 februárjában Máté István képviselővel közösen tartott helyi lakossági konzultáción 

hangsúlyos igényként fogalmazódtak meg a közlekedés biztonságát növelő beruházások iránti 

igények Pápa-Borsosgyőrön, ezért ezt követően levélben fordult az utat fenntartó  Magyar 

Közút Nonprofit Zrt.-hez azután érdeklődve, hogy feladataik között mikor ütemezik  a telepü-

lésen belüli útszakasz felülvizsgálatát, így a lakosság úttesten történő szabályos és biztonsá-

gos átjutásának biztosítását.  

Egy május eleji bejárást követően a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselője arról tájékoztat-

ta, hogy a gyalogos átkelők létesítésétől nem zárkóznak el, ám azok megterveztetésére, enge-

délyeztetésére, a közvilágítás bővítésére, és a gyalogos átkelőhely létesítésére anyagi fedezet 

híján nincs mód.  

A javasolt helyszínek közül Borsosgyőrön a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2015. június 12-én 

kelt levelében a Laki út, illetve a Dákai út kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítését 

nem támogatta, miután azt „sem forgalmi, sem baleseti adatok nem támasztják alá”. A Társa-

ság a közlekedés biztonságának fokozását egyéb forgalomtechnikai intézkedések - veszélyt 

jelző táblák, burkolatra festett piktogramok, festett keresztirányú sárgaszínű harántcsíkok - 

bevezetésével látja megvalósíthatónak.  

Ugyancsak a lakossági konzultáción elhangzottak alapján levélben fordult a Bűnmegelőzési 

és Közbiztonsági Tanácsadó Testület elnökéhez, Bocskay Lászlóhoz, s azt kérte, hogy a testü-

let alakítson ki szakmai álláspontot a város belterületén, kifejezetten például a borsosgyőri 

bevezető szakaszon telepítendő sebességmérő berendezésekkel kapcsolatban. 

A statisztikai adatok alapján Pápán az elmúlt 5 évben megközelítőleg 600 közlekedési baleset 

történt. Ezek túlnyomó többsége anyagi káros, csak elenyésző számban jártak súlyos személyi 

sérüléssel. Borsosgyőrön öt év alatt öt baleset történt, amelyek közül egyik sem érintett gya-

logost-, és amelyből egy könnyű sérüléssel, négy pedig anyagi kárral járt. Hozzáteszi, ez a 

pápai balesetek kevesebb, mint 1 százaléka, hangsúlyozza, kevesebb mint 1 százaléka. 

Mindezek fényében számára értelmezhetetlenek Süle Zsolt képviselő aránytalanságról és sok-

évnyi nemtörődömségről szóló kijelentései. 

A mai ülésen döntöttek arról, hogy megterveztetik a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által szak-

mailag is támogatott gyalogátkelőt Pápa-Borsosgyőrön. Ezt követően dönthet majd a Képvise-

lőtestület arról, hogy a korábbi, a településkapura vonatkozó tervek, vagy az újonnan elké-
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szültek alapján biztosít-e forrást a jövő évi költségvetésben a gyalogos átkelőhely kiépítésé-

hez. Kéri a válasza elfogadását. 

Megkérdezi Süle Zsolt képviselőt, elfogadja-e az interpellációra adott választ. 
 

Süle Zsolt képviselő 

Az interpellációjára adott választ nem fogadja el több okból kifolyólag sem. Dr. Áldozó Ta-

más polgármester azt mondta, hogy nem az önkormányzat kezelésében van az érintett út. Idő-

hiány miatt nem sorolja fel azokat az útszakaszokat, amelyek szintén nem a város kezelésében 

vannak, azonban nagyon helyesen hasonló beruházások történtek. A nehéz pénzügyi helyzetet 

felhozni arra, hogy emberi életek megóvására alkalmas beruházás meginduljon, nevetséges-

nek tartja. Tisztában vannak vele, hogy milyen látványberuházásokra mentek el pénzek az 

elmúlt időszakban. Ugyanakkor arra hivatkozni, hogy eddig nem történt jelentős baleset, és 

esetleg várják meg, míg valamilyen komoly tragédia történik, nem tartja ésszerűnek és erköl-

csösnek. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi a Képviselőtestületet, elfogadja-e az interpellációra adott választ? 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester felhívja Grőber Attila képviselő figyelmét, hogy vegyen részt 

a szavazásban, ennek ellenére Grőber Attila képviselő úgy nyilatkozott, nem kíván szavazni. 
 

A Képviselőtestület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tar-

tózkodás nélkül elfogadta dr. Áldozó Tamás polgármesternek 

Süle Zsolt interpellációjára adott válaszát. 
 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felhívja a figyelmet az előterjesztés mellékletében található levélre, amelyben dr. Latorcai 

Csaba államtitkár arról tájékoztatta, hogy dr. Sulyok Dezső egykori pápai polgármester le-

származottjai nem adták beleegyezésüket az újratemetéshez. Megadja a szót Kerecsényi Zol-

tán képviselőnek, ismertesse a Képviselőtestülettel a javaslatát. 

 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

Elmondja, hogy hasonló esetekben – mikor a leszármazottak nem adják beleegyezésüket az 

újratemetéshez - több lehetőség is rendelkezésre áll. Az első Orbán-kormány idején Bethlen 

István miniszterelnök hamvainak hazahozatalakor nem a tényleges hamvakat helyezték el a 

Nemzeti Sírkertben, hanem egy jelképes urna-földet, a feltételezett moszkvai eltemettetésének 

színhelyéről. Természetesen nem lehet összehasonlítani a két esetet, hiszen abban az esetben 

nem tudták a hamvak pontos helyét. Véleménye szerint dr. Sulyok Dezső esetében is megfon-

tolhatnák a lehetőséget, hogy egy pápai díszsírhelyen a New York-i Szent Péter Temetőből 

felvételre került urnaföldet helyezzenek el, ezt talán a hozzátartozók is elfogadnák. 
 

Dr. Hermann István képviselő 

Véleménye szerint Kerecsényi Zoltán képviselő által elmondott javaslat rendkívül méltányos, 

azonban javasolja, hogy várjanak még addig, amíg a család esetleg megváltoztatja az állás-

pontját. Hozzáteszi, Pápa Város Önkormányzata az újratemetéssel kapcsolatban minden tekin-

tetben felajánlotta a családnak a segítségét. Hozzáteszi, azért nem tudná elfogadni a jelképes 

temetést ebben az esetben, mert konkrétan megtalálhatók az elhunyt hamvai.  
 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, teljes értetlenséggel áll a kialakult helyzet előtt, megvan a véleménye arról a felté-

telrendszerről, amelyet a család fogalmazott meg az önkormányzat irányába. Nem érti, hogy 
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miután az önkormányzat elfogadta a furcsa kéréseket tartalmazó feltételrendszert, miért ala-

kult mégis így a helyzet. Véleménye szerint dr. Sulyok Dezső méltóságával teljesen össz-

hangban lenne, ha Pápán nyerne megfelelő körülmények között végső nyugalmat. Javasolja, 

hogy tartsák még napirenden ezt az ügyet. Jogilag aggályosnak tartja Kerecsényi Zoltán kép-

viselő által megfogalmazott javaslatot, annak ellenére, hogy logikusnak tűnik. Szerinte ehhez 

eljáráshoz is ugyanúgy kellene a család beleegyezése.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Latorcai Csaba államtitkár tájékoztatásból tudják, hogy a család elvesztette vélhetően ma-

gyar, főleg pápai identitását. A leszármazottak nem hiszik el, amit a volt polgármesterről állí-

tanak, és nem értik, hogy miért fontos dr. Sulyok Dezső Pápa városának. Hozzáteszi, nem is 

nagyon ismerik a nagyapjuk tevékenységét. Ezúton is megköszöni a főkonzulátus, illetve az 

államtitkárság munkáját, és reméli, hogy egyszer eredményre jutnak majd ezzel kapcsolatban. 

 

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

rozatot hozza: 

 
129/2015. (VI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 180/2014. 

(XII.18.) határozat, a 19/2015. (II.13.) határozat I. pontjának, a 

41/2015. (III.20.) határozat 1. és 2. pontjának, az 53, 58, 59/2015. 

(IV.17.) határozatok, a 68, 69/2015. (IV.29.) határozatok, valamint a 

86/2015. (V.28.) határozatok végrehajtására adott jelentéseket elfo-

gadja. 

 
 

a) Komáromi u. 14. szám alatti ingatlan értékesítése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, a Városfejlesztési és Vá-

rosüzemeltetési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett, elfoga-

dásra javasolja. Elmondja, hogy a Kóter Turistaszálló forgalmi értékét az elkészült értékbecs-

lés bruttó 100.650.000,- Ft-ban állapította meg. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, hogy értetlenséggel áll a Kóter Turistaszálló eladásának szándéka előtt, hozzáteszi, 

valószínűleg ezzel nemcsak ő van így. Érdeklődik, hogy miért terveznek eladni egy közösségi 

tulajdonban lévő épületkomplexumot, amely nagyon hosszú idő óta a közösség érdekeit szol-

gálja. Az épület korábban középiskolai kollégiumként, az utóbbi időben pedig - mindenki 

megelégedésére - turistaszállóként működött.  

A közelmúltban dr. Áldozó Tamás polgármester nyilatkozta, hogy „A Kóter Turistaszálló 

olyan szegmenst képvisel a pápai vendéglátásban, ami mással nem helyettesíthető. A vendég-

forgalmi adatok alapján a városban a harmadik helyen áll a szálláshelyek között.” Ha valóban 
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ilyen jól működik, és szükség van rá, hosszútávon a város anyagi lehetőségeit is segíti, az 

önkormányzat az elmúlt évek folyamán többször is felújította, nem érti, miért akarják eladni.  

A tavalyi évben - a választások előtt - hangzott el az is, hogy Pápa városa további fejlesztése-

ket szeretne végezni a Turistaszállón. Ugyanakkor szeretné, ha a város nem abba az irányba 

mozdulna el, hogy a meglévő vagyontárgyait, értéktárgyait elpazarolja. Aki ismeri az ingat-

lanpiacot, az tudja, hogy az előterjesztésben az épületkomplexumért feltüntetett ár nevetséges 

alacsony. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy ezek szerint Süle Zsolt képviselő azt állítja, hogy az értékbecslést készítő 

munkatársa nyilván bűncselekményt követett el. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Ő ilyet nem állított. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Akkor Süle Zsolt képviselő ezt csak sejtette a kijelentésével. Érdeklődik, hogy akkor mi az 

oka annak, hogy egy hosszú szakmai gyakorlattal rendelkező értékbecslő által megállapított 

árral kapcsolatban így nyilatkozott. 

 Megkérdezi Süle Zsolt képviselőt, tesz-e indítványt másik értékbecslő bevonására? 

 

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, hogy kérdéseket fogalmazott meg, amelyekre szeretett volna választ kapni. Ha jól 

emlékszik, nem hangzott el az értékbecslőre vonatkozó kérdése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az hangzott el, hogy ez az érték nevetségesen alacsony. Ezt az értéket egy ingatlan-

értékbecslő állapította meg. Ismét megkérdezi Süle Zsolt képviselőt, hogy tesz-e indítványt 

másik értékbecslő bevonására? 

 

Süle Zsolt képviselő 

Nem tesz indítványt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A vendégéjszakák számát tekintve lehet, hogy a Kóter Turistaszálló az idén a harmadik he-

lyen fog szerepelni az előző évi második hellyel szemben. Fontosnak tartja elmondani, hogy a 

Turistaszálló vendégköre lényegesen megváltozott. Tekintettel a Pápán tapasztalható munka-

erő-hiányra, a Kóter Turistaszálló folyamatosan munkásszállóként működik. A városnak nem 

feladata munkásszálló működtetése, viszont szívesen közreműködik abban, hogy  turistaszál-

lóvá alakuljon át az épület, viszont az ehhez szükséges beruházásokat nem gondolja, hogy 

közpénzen kell elvégezni. A megváltozott keresletre tekintettel úgy gondolják, hogy nem a 

városnak kell fenntartani a turistaszállót. 

 

Grőber Attila képviselő 

Érdekelné, hogy milyen arányban szállnak meg jelenleg a Turistaszállóban munkások, illetve 

turisták. Amennyiben pontosan töltik a Turistaszállóban az adatlapokat, tisztában vannak 

ezekkel a számokkal, illetve az idegenforgalmi adó alapján is tudnak erre következtetni. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az adatokat egészen pontosan lehet tudni, az idegenforgalmi adó azonban önmagában erre 

nem ad választ, ugyanis annak a munkavállalónak nem kell idegenforgalmi adót fizetnie Pá-

pán, akinek a munkáltatója helyi iparűzési adót fizet. Amennyiben a munkáltató nem Pápán 

dolgoztat, hanem például Marcalgergelyiben az ivóvízrendszer kiépítésénél, akkor iparűzési 

adót kell fizetnie. A Kóter Turistaszállóban dolgozók pontos adatokkal tudnak szolgálni 

Grőber Attila képviselő kérdésére. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, hogy lehet-e tudni azt, hogy az ajánlattevő turistaszállóként kívánja-e tovább 

működtetni az épületet? Az is felmerült benne, hogy az épület eladásának szándéka nem an-

nak a kudarcát jelzi-e, hogy nem tudták eredményesen működtetni turistaszállóként az épüle-

tet. Más településeken látott arra példát, hogy úgy alakítottak át egy ilyen jellegű épületet, 

hogy A, B, C kategóriás szállások voltak egy épületen belül. Lehetséges, hogy ezzel hatéko-

nyabbá lehetne tenni az épület hasznosítását. Attól fél, hogy nem tudták megvalósítani azt a 

szándékot, amit az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő diákok kiköltözteté-

sekor fogalmaztak meg. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Arany János Programban részt vevő diákok elhelyezése nem volt megol-

dott a Kóter Turistaszállóban, és amikor az Acsády Ignác Szakképző Iskola kollégiuma ki-

ürült, akkor ott biztosítottak helyet számukra.  A felújításra mintegy 50 millió Ft-ot biztosított 

a Képviselőtestület. Ezek után maradt üresen a kollégium, és el kellett dönteni, hogy vagy 

tovább működtetik az elmúlt években látott formában, vagy pedig bezárják, és várnak arra, 

hogy lesz-e iránta kereslet.  

Úgy döntöttek, hogy egy turistaszálló igényével kezdik el működtetni, amit akár a jövőben is 

el tud képzelni, azonban ahhoz további beruházásokat kellene megvalósítani, elsősorban 

energetikai típusúakat. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a Turistaszállóban való foglalástól 

akkor léptek vissza sokan, amikor megtudták az elhelyezkedését, azaz hogy milyen messze 

van a pápai attrakcióktól. Ezen lehet azzal segíteni, hogy kölcsönözhető kerékpárokat helyez-

nek el. 

Az elszállásolt vendégek arányával kapcsolatban tájékoztatni fogja majd a képviselőket.  

Elmondja, hogy a pápai repülőtéren egy vállalkozó nagy beruházást tervez, amihez sok mun-

kavállalót szeretne Pápára költöztetni hosszú hónapokra. Gyakorlatilag már a város környékén 

is elfogytak azok a szállások, ahol az itt dolgozókat tartósan el lehetne szállásolni. Némely 

pápai foglalkoztatónak a tervei között szereplő fejlesztési elképzelések is azt jelzik előre, 

hogy újabb munkásszálló iránti igény fog jelentkezni. Természetesen dönthet úgy a testület, 

hogy ezt az igényt a gazdaságfejlesztési stratégiában - a helyi gazdasági társaságokat megtá-

mogatva – saját maga kívánja biztosítani, azonban bízhatja ezt a feladatot egy harmadik sze-

replőre is. Úgy gondolja, hogy az ingatlan értékesítésével kapcsolatos pályázat kiírása nem 

több, mint a piac feltérképezése, és az ajánlatok ismeretében eldöntik majd, hogy eladják-e az 

ingatlant. 

 

Grőber Attila képviselő 

Ha jól érti, a következő időben nagy számban kell elszállásolni a városban munkavállalókat, 

ehhez azonban szállásra van szükség. Az a kérdés, hogy a testület maga akarja megteremteni 

ennek a feltételeit, vagy ezt egy vállalkozásra bízzák. Javasolja, hogy a jelenlegi döntést te-

kintsék a piac feltérképezésének, hiszen az ajánlatok beérkezése után ismét dönteni kell az 

eladás tényéről is. Amennyiben tisztában lesznek azzal, hogy mennyi munkavállalót kell majd 
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elszállásolniuk, milyen arányban szálltak meg a Turistaszállóban a vendégek, és hogy meny-

nyiért lehet eladni az ingatlant, akkor tudnak dönteni az értékesítés felől. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Területi Operatív Programnak a munka világát illető prioritása nagy forrá-

sokat tartalmaz, ezek közül az egyik a munkaügyi paktumok megkötésére irányoz elő minden 

megyében több millió Ft-ot. A Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium ülésén megkér-

ték a közreműködő szervezetet, hogy tájékoztassák őket arról, hogy a munkaügyi paktumban 

rendelkezésre álló pénz mire használható fel. Ott fogalmazódott meg Ajka városa részéről is 

az kérdés, hogy ez a pénz használható-e munkásszállás kialakítására, a munkaerő mobilitásá-

nak a segítésére. A válasz egyértelmű nem volt. Jelenleg nincs olyan ismert forrás, amelyet 

felhasználhatnának egy ilyen projekt végrehajtásában. 

 

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 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő ha-

tározatot hozza: 

130/2015. (VI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzat tulajdonát képező Pápa, Komáromi utca 14. szám alatti 

6596/3 hrsz.-ú ingatlant, Pápa Város Önkormányzata Képviselő-

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

önkormányzati rendelete 11.§ (3) bekezdése alapján, bruttó 

100.650.000,- Ft alapáron, pályázat útján értékesíti. 

 

Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos intézkedé-

sek megtételére, felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírásá-

ra. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

b) Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ érdekeltségnövelő támogatása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Humánerőforrás 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. 
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A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

 

131/2015. (VI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a 

Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás iránti pályázatának benyújtását és 

a pályázathoz Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségve-

tése Egyéb feladatok Általános tartalék előirányzat terhére 

343.820,- Ft pályázati önrészt biztosít. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert a pályázattal kap-

csolatos szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

 

 

c) Pápai 84/A/9. hrsz-ú lakás pályázat útján történő értékesítése (Pápa, Fő u. 

23.) 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési 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 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

 

132/2015. (VI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzati laká-

sok és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 28/2013. 

(XI.14.) önkormányzati rendelete 27. § (1) bekezdés b) pontjá-

ban meghatározott jogkörében eljárva - a Pápa, Fő utca 23. (pá-

pai 84/A/9. hrsz.) szám alatti lakást bruttó 16.510.000,- Ft azaz 

tizenhatmillió-ötszáztízezer,- forint eladási áron értékesítésre ki-

jelöli. 

 

Utasítja a Jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon. 
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Felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés megkö-

tésére. 

 

Határidő: közzététel azonnal 

az adás-vételi szerződés megkötése folyamatos 

 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

d) Pápa 0503/2 hrsz-ú rekultivációs terület átadása Pápa Város Önkormányza-

tának 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

terjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. Megjegyzi, itt az egykori hulladéklerakó telep-

ről van szó, amelynek a rekultivációja megtörtént, azonban nem fejeződött be. A területen 

még nagyon hosszú ideig monitoringot kell majd folytatni. 

 

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

rozatot hozza: 

 

 

133/2015. (VI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja 

az előterjesztés mellékletét képező KEOP 2.3.0/2F-09-2010-

0023 azonosító számú „Az Észak-Balatoni Térség Települési 

Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 

db települési szilárdhulladék- lerakó rekultivációjának megvaló-

sítása” elnevezésű projekt (továbbiakban: projekt) átadásáról 

szóló – az előterjesztés mellékletét képező – megállapodást.  

 

Utasítja a polgármestert az átadáshoz kötődő szükséges intézke-

dések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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e) Napsugár Bölcsőde felújítására, fejlesztésére vonatkozó pályázat 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési 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 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

 

134/2015. (VI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja -  

a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 

évi C. törvény 3. melléklet II. 4. aa) ac) és ad) pontja szerinti 

önkormányzati feladatellátást szolgáltó fejlesztések támoga-

tására - a Napsugár Bölcsőde (Pápa, Képző u. 1.) vonatkozá-

sában 2015. június 9.-én benyújtott pályázatot.  

A Képviselőtestület a pályázatban foglalt beruházásokhoz a 

2015. évi költségvetése terhére legfeljebb  7 806 318 forint saját 

forrást biztosít. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a pályázattal kap-

csolatos intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Beke Ágnes intézményvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

f) VII. sz. orvosi praxissal kapcsolatos döntés 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Kalmár Zsolt orvos. 

 

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

rozatot hozza: 
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135/2015. (VI.26.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért 

azzal, hogy az önkormányzati rendeletben meghatározott 

VII. számú felnőtt háziorvosi körzetben 2015. augusztus 1-

jétől a háziorvosi feladatokat Dr. Kalmár Zsolt lássa el a 

praxisjog megszerzése esetén. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert az 1. melléklet 

szerinti előszerződés megkötésére. 

 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Határidő: azonnal 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

polgármestert, hogy a praxisjogot engedélyező határozat 

jogerőre emelkedését követően Dr. Kalmár Zsolttal az elő-

terjesztés 2. mellékletét képező feladat-ellátási szerződést 

kösse meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

szerződéssel kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2015.07.31. 
 

Dr. Kalmár Zsolt a testület üléséről távozott. 
 

g) Fenyveserdő Bölcsődében Dévény Speciális manuális technika – Gimnasztika 

Módszer biztosítása 

 

A testület ülésére Unger Tamás alpolgármester visszajött, jelen van 11 fő képviselő. 

A testület ülésére szintén visszaérkezett Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Indítványozza, hogy az ellátást 2015. augusztus 1-jétől biztosítsa az önkormányzat. Fenti mó-

dosítás eredeti előterjesztésnek tekintendő. Elmondja, hogy amennyiben külső forrást tudnak 

bevonni a szoláltatás biztosítására - például alapítványi támogatást -, ebben az esetben az ön-

kormányzat átadja ezt a feladatot. Levélben meg fogja keresni az érintett községek önkor-

mányzatait, hogy ugyanezt az ellátást biztosítsák az intézménybe onnan bejáró gyermekek 

számára. 

 

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 fenti módosítás figyelembe véte-

lével. 
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A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

136/2015. (VI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. au-

gusztus 1-jétől 2015. december 31-ig a Fenyveserdő Bölcsődé-

ben a Dévény Speciális manuális technika - Gimnasztika Mód-

szert, mint szolgáltatást a pápai lakó- vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező, háziorvosi, vagy szakorvosi beutalóval rendelkező 

gyermekeknek - legfeljebb tankötelessé válásáig - biztosítja.  

Fenti költségek fedezetét az intézmény költségvetésében bizto-

sítja. 

 

A Képviselőtestület utasítja az intézményvezető helyettest, hogy 

kössön vállalkozási szerződést a szakgyógytornásszal és a szük-

séges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Horváth Katalin intézményvezető helyettes 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

h) Pápa Integrált Településfejlesztési Stratégia - Egyetértési nyilatkozat kiadása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési 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 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

137/2015. (VI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja 

Pápa Integrált Településfejlesztési Stratégiája minőségbiztosítás 

céljából történő megküldését a Belügyminisztérium számára, to-

vábbá jóváhagyja az ehhez szükséges, a Belügyminisztérium ál-

tal kiadott Egyetértési nyilatkozat aláírását. 

 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

valamint az előterjesztés 1. sz. mellékletében található Egyetér-

tési nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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i) Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázat 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. Tájékoztatja a testületet, hogy az előter-

jesztés 6. bekezdésében, valamint a határozati javaslat 2. pontjában szereplő 64.613,- ezer Ft 

58.943,- ezer Ft-ra módosul. A bizottságok az előterjesztést fenti kiegészítéssel együtt tár-

gyalták.  

 

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 fenti kiegészítés figyelembe vé-

telével. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

 

138/2015. (VI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a 

települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének tá-

mogatására benyújtott támogatási igényt. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi kö-

zösségi közlekedés támogatási igényével kapcsolatban az aláb-

biakról nyilatkozik: 

 

1. a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2015. január 1-

jétől 2015. december 31-éig folyamatosan fenntartja, 

2. a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemelteté-

séhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fej-

lesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan 58 943 

eFt összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatást számolt el és 

3. a Pápa város közigazgatási határain belül menetrend szerinti 

helyi autóbuszos közösségi közlekedés biztosítására vonat-

kozó közszolgáltatási szerződést a személyszállítási szolgál-

tatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján lefolytatott 

pályázatot követően kötötte meg. 

 

Utasítja a polgármestert a nyilatkozat benyújtására és a szüksé-

ges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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j) Közterület elnevezés (Balla Róbert tér, Viczai János utca) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag, a Városfejlesztési és Városüze-

meltetési Bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra java-

solja.  

 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

Elmondja, hogy a közterületek átnevezését jogszabály írja elő. Az elmúlt éveket tekintve úgy 

látja, ez a hatalomnak egyfajta addikciója lett, és sok helyen nem szerencsés, hogy olyan köz-

területeket is átneveznek, amelyeket nem kommunista ideológiával kapcsolatos személyisé-

gekről neveztek el. Van például olyan személy, aki nem kommunista volt, hanem antifasiszta, 

és az életét adta a nácizmus elleni küzdelemben. Van olyan település, ahol érthetetlen módon 

neveztek át olyan közterületeket, amelyek a nevüket ihlető személyek miatt nem lettek volna 

erre indokoltak. 

Nagyon helyesnek tartja azt, hogy a Magyar Szocialista Párt Kövér József képviselővel az 

élen több mint tíz évvel ezelőtt gránitba vésette dr. Balla Róbert nevét a Munkásotthon falán. 

Bízik abban, hogy ez az emléktábla ott is fog maradni, és a Magyar Szocialista Párt a megvál-

tozott nevű téren megemlékezik majd Balla Róbertről, és a munkásokról. 

Elmondja, hogy Balla Róbert zsidó orvos, a pápai Szociáldemokrata Párt tagja, önkormányza-

ti képviselő volt, aki vagyonából jelentős összegeket áldozott közösségi célokra, többek kö-

zött a munkás-művelődésre, és a Munkásotthon felépítésére 1906-1908 között. Balla Róbert 

nem volt terrorista, úgy gondolja, nem tapad vér a kezéhez. Amennyiben nem lenne törvényi 

kötelezettség, ez a tér továbbra is viselhetné Balla Róbert nevét, ezért fog tartózkodni a szava-

zás során.  

Mindemelett el tudja fogadni a Fapiac tér elnevezést, hiszen ezzel azt a hagyományt követik, 

hogy igazodnak a város történetének hűségéhez, és megtartják a régi elnevezéseket. Egy régi 

időkről szóló tanulmányban Ács Anna írta, hogy Pápa határa és az egész pápai síkság fában 

szegény vidékét Ugod és Bakonybél látta el fával, az onnan hasábban szállított fákat az emlí-

tett téren árusították a kereskedők. A II. világháború után megszűnt a magán fakereskedés, 

1947-48-ban már a zöldségpiacra vitték zugban az eladni kívánt fát. Egy rövid ideig Fery 

Oszkár nevét viselte ez a tér, aki csendőrparancsnok volt, ezért szimpatikusabb neki a Fapiac 

elnevezés, mintha róla neveznék el a teret. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

A jogszabály nagyon helyesen úgy határozta meg, hogy nem tett különbséget a XX. század 

diktatórikus rendszereinek terrorszervezeteiben részt vevő személyek között. Rövid részletet 

olvas fel Nagy Szabolcs főlevéltáros véleményéből: „1919. év pápai történései szomorúan 

kötődtek egy másik kisvároshoz, Devecserben zajlott eseményekhez, az ún. devecseri forrada-

lomhoz, majd egyes pápai vörösök 1919 végén szintén Devecserben zajlott meggyilkolásá-

hoz. Az első esemény, mint a korszakban több másik is, egy téves információ, nevezetesen a 

Tanácsköztársaság katonai vereségének híre miatt következett be március végén, április ele-

jén. Az álhírből való értesülést követően a devecseriek mozgolódni kezdek, a kommün helyi 

szervezete vezetőit lefegyverezték, elzárták, várták a környékbeliek hasonló cselekedeteinek 

bekövetkezését. Ehelyett másnap nagy erőkkel vonultak ki Veszprémből és Pápáról a vörös 

erők, és egy helyi devecseri „ellenforradalmárt” és további személyeket még a bevonulás előtt 

különös kegyetlenséggel meggyilkoltak. A kezdeti kínzásokat, nyomozásokat Pápáról érkezett 

kommünárok irányították, többek között a vésztörvényszék tagjai is közülük kerültek ki, a 

kivégzéseket is pápai vörös katonák hajtották végre.”   
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A források hiánya miatt konkrétan azt nem lehet tudni, hogy Viczai részt vett-e fentiekben, 

feltételezi, hogy Balla Róbert a korára való tekintettel nem ment oda. Ezek a források nagy 

része már 1945 előtt megsemmisült, utána pedig nagy részben semmisítették meg az anyago-

kat „selejtezés” címén. Ezek lettek volna a Horthy-korszakban a vörös terrorista ítéletek bizo-

nyítékai. Gutthel Jenő : A vörösök rémuralma Veszprém megyében című könyv dokumen-

tumszerűen írja le az akkori eseményeket, és egy későbbi időpontban Csaba Imre nevű újság-

író A fehérek rémuralma Veszprém megyében címmel írt ennek fordítottjáról egy könyvet. 

Kerecsényi Zoltán a bizottsági ülésen említette, hogy a Meggyes erdőben brutális körülmé-

nyek között kivégeztek 23 személyt a vörösök közül. Természetesen ezt is ugyanolyan elíté-

lendő és furcsa dolognak tartja, mint más cselekedetet, mert ezt ítélet nélkül hajtották végre. 

Sajnos ez egy reakció volt arra a kegyetlenségre, amit elkövettek. A vörösök Pápán olyan 

túszokat ejtettek, akik Pápán jómódú, a gazdasági és a politikai életben is szerepet játszó sze-

mélyek voltak. A városban történt esetleges mozgolódásokat ezeken a túszokon kérték volna 

számon akár kivégzéssel, akár kínzásokkal. 

A Tanácsköztársaság megegyezéses formában augusztus 31-ével fejeződött be az országban 

és Budapesten, Pápán egy héttel tovább tartott az uralom. Lovászpatonán a helyi plébános 

tartott egy helyi plébeumot annak örömére, hogy megszűnt a vörös diktatúra az országban, a 

pápaiak szeptember 3-án kimentek Lovászpatonára, és lövöldöztek. Ez is azt mutatta, hogy 

nem látták be, hogy az a tevékenység amit végeztek, egyértelműen bűncselekmények sorozata 

volt. 

Az 1919-es időszak rendkívül összetett, nehéz időszak volt, amelyben mindkét oldalon gyil-

kosságok tömegeit követték el, és nem tartozik Magyarország dicsőséges időszakai közé. Vé-

leménye szerint a diktatórikus rendszerben részt vevő személyek neve nem méltó arra, hogy 

Pápán arról közterületeket nevezzenek el. Nagy megnyugvással veszi tudomásul, hogy a Jókai 

Mór Városi Könyvtár címe is már az új elnevezéshez fog kötődni. 

A csendőrség összességében Magyarországon nem teljes mértékben elítélhető szervezet, erről 

történelmi dokumentumok is megjelentek, tudomása szerint Fery Oszkárhoz nem kötődött 

semmilyen ilyen irányú tevékenység. A csendőrség a katonai rendszere miatt sajnálatos mó-

don belekeveredett egy olyan cselekedetbe, amely méltatlan volt a magyar rendvédelmi szer-

vekhez, így sajnos az utolsó fél éves tevékenysége alapján ítélik meg a csendőrség tevékeny-

ségét. Szeretnének publikálni egy kéziratot, amelyben a csendőrség pápai tevékenységéről 

tájékoztatnák az érdeklődőket. 

 

Grőber Attila képviselő 

Fentiekkel kapcsolatban elmondja, 1919. március 20-21. egy szomorú, de nagyon fontos nap 

a magyar történelemben, és pontosan tudják, hogy a megnevezett emberek nem a kommunista 

pártba léptek be. Tehettek volna a két párt egyesülése után az ellen, hogy nem vesznek részt 

az egyesülésben, amit egyébként nem ők akartak. Ugyanúgy tehettek volna, mint 1947-48-ban 

azok a szociáldemokraták, akik egyébként ott maradtak. Ugyanúgy tehettek volna róla, mint 

az a 800.000 ember, aki a Kádár féle MSZMP-nek volt a tagja. 

Meg van arról győződve, hogy nincs olyan történészi vélemény, amely bizonyítani tudná, 

hogy akár Balla Róbert, akár Viczai János tevékenyen és aktívan bármilyen terrortevékeny-

ségben részt vett. Ajánlja a képviselők figyelmébe Autun püspökének, Talleyrandnak azt a 

mondását, hogy „a hazaárulás csak idő kérdése”. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, voltak néhányan ebben az országban, akik nem a hazaárulást választották. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a közterületi elnevezések mindig megosztóak. Ritka az olyan elnevezés, 

amely egyetemlegesen bírja egy helyi közösség támogatását, ilyenek az új elnevezések. A 90-

es évektől a pápai közterületek elnevezésének a megváltoztatása is kiváltott kisebb-nagyobb 

vitákat. Megjegyzi, akkor következetesen végig lehetett volna vinni egy bizonyos állapot re-

konstrukcióját a városban, amellyel utcanevekkel is megkülönböztethetővé lehettet volna ten-

ni Pápát más településektől.  

Ma Magyarországon körülbelül kétezer olyan település van, amelyben fel tudnának sorolni 

legalább tíz olyan régi utcát, amelynek most is az a neve, mindemellett ezeken a településeken 

értékes helyi elnevezéseket felejtenek el.  

Az természetes, hogy mindenki a politikai habitusától függően eltérően ítéli meg és tiszteli az 

az elődeit, éppen ezért vált ki vitát, ha természetes személyről neveznek el közterületet, azt a 

néhány személyt leszámítva, aki bekerült a Nemzeti Pantheonba. Megjegyzi, hogy Dózsa 

György szerepe az utóbbi időben lényegesen kezd átalakulni.  

Pápán van néhány olyan közterület, amelynek nem az elnevezés szerint említenek, kiemeli a 

vajdai „Csúcs” és a Jókai Utcai „Csóka” megnevezéseket. Biztos abban, hogy ilyen elnevezés 

semmilyen másik településen nem található. A Viczai János utca alsó szakaszát korábban már 

átnevezték Tulipán utcára, azonban azért nem lehet az egészet erre átnevezni, mert akkor a 

házszámokon is változtatni kellene. Véleménye szerint a Fapiac pedig tradicionális elnevezése 

lesz a közterületnek. 

Megkéri Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyzőt, hogy ismertesse a névváltozásokkal 

kapcsolatos adminisztratív teendőket. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Képviselőtestület döntését követően a jegyzőnek tájékoz-

tatni kell az érintett lakosságot, a szolgáltatókat, egészségügyi szerveket. Felvették a kapcso-

latot a Pápai Járási Hivatallal, hiszen a névváltoztatás következtében szükséges átvezetéseket 

nekik kell rendezniük és azokat kézbesíteni. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

kimondja, hogy ezen esetben a személyi azonosító, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

illetve a forgalmi engedély cseréjére irányuló eljárás illetékmentes, a névváltoztatás nem je-

lent a polgárok számára többletköltséget. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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 az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 

 

139/2015. (VI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mötv. 13. § 

(1) bekezdés 3. pontjában biztosított feladatkörében eljárva 

- a Balla Róbert tér elnevezésű közterületet Fapiac térnek 

- a Viczai János utca elnevzésű közterületet Rózsa utcának 

nevezi el. 
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Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

jegyzőt, hogy az utcanév változással kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kanozsainé Dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

    Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

    Bakalár Attila igazgatási csoportvezető 

 

 

k) Lombard Pápa Thermál FC Szurkolók Baráti Körének támogatása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

terjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Elmondja, hogy a Lombard Pápa Thermál FC Szurkolók Baráti Köre Egyesülete - amely ko-

rábban PELC Baráti Körként működött – a 2015. május 26-i közgyűlésen úgy döntött, hogy 

Pápai Perutz Football Clubbá alakul át, és abban az esetben, ha más módja nincsen a pápai 

felnőtt labdarúgás tovább élésének, akkor vállalja azt, hogy benevez a megyei harmadosztályú 

bajnokságba. Az egyeztetések arra az eredményre vezettek, hogy nincs mód arra, hogy pápai 

sportszervezet a megyei harmadosztálynál magasabb besorolású bajnokságba nevezzen, ezért 

a Pápai Perutz Football Club tűnik az egyetlen potens pápai szervezetnek, amely a pápai fel-

nőtt labdarúgás továbbélését biztosítani tudja. Bíznak abban, hogy a Megyei Labdarúgó Szö-

vetség jogszerű keretek között a megyei másodosztályba tudja majd besorolni az egyesületet. 

A nevezés költségeihez 1.000.000,- Ft összegű támogatás szükséges. 

 

Grőber Attila képviselő 

Az elmúlt néhány hétben olyan sokféle információ felmerült a pápai futballal kapcsolatban, 

ezért kéri a képviselőket, hogy csak a hiteles forrásból származó információra támaszkodja-

nak. 2015. július 6-ára az utolsó nevezési határidő is lezárul, a megyei nevezés július 3-án 

lesz. Minden információval kapcsolatban tájékoztatni fogják az érdeklődőket. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a testület soron következő ülése várhatóan 2015. szeptember 4-én lesz, azon-

ban addig a Pápai Hús 1913 Kft. miatt lehetséges, hogy rendkívüli ülést is kell összehívniuk. 

2015. szeptember 4-ig remélhetőleg már túl lesz a csapat az első bajnoki mérkőzésén, és kéri 

a képviselőktől, hogy vegyenek részt a labdarúgó mérkőzésen, és jelenlétükkel demonstrálja-

nak a pápai futball mellett. 

 

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 az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 
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140/2015. (VI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Perutz Football Clubbá átalakuló Lombard Pápa Thermál FC 

Szurkolók Baráti Köre részére, a 2015-2016-os MLSZ Vesz-

prém Megyei Igazgatóság Megyei III. osztályú bajnokságába 

való induláshoz Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költség-

vetése Egyéb feladatok Általános tartalék előirányzat terhére 

1.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert a szükséges intéz-

kedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

                Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

                Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

 

l) Pápa, Fő u. 12. szám alatti épület második emeleti nyílászáróinak cseréje 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

terjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Kormányhivatalnak lehetősége van az első 

szintig a nyílászárók cseréjére egy pályázat keretén belül, és úgy látják jónak, ha az egész 

épületben ki lesznek cserélve a nyílászárók. Az előterjesztésben a második szint nyílászáró-

inak cseréjére tesznek indítványt. Hozzáteszi, tartósan az önkormányzat használatában marad 

az épület második szintje. 

 

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: 

141/2015. (VI.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a 

Pápa, Fő u. 12. szám alatti épület második emeleti nyílászáró-

inak cseréjéhez szükséges legfeljebb bruttó 15 240 000 Ft forrás 

biztosítását, melynek fedezetét Pápa Város Önkormányzata 

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

rendeletének fejlesztési célú előirányzataiban, a Városrészi fej-

lesztési részprogramok céltartalék terhére biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos szük-

séges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a mai napon 16,00 órakor Gannán Esterházy Pál síremléké-

nél koszorúznak. Esterházy Pál 100 évvel ezelőtt ezen a napon szenvedett halálos sebesülést a 

fronton, annak ellenére, hogy arisztokrataként nem lett volna kötelessége bevonulni. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 10.20 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester címzetes főjegyző 

 


