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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-196/2015. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. augusztus 5-i rendkí-

vüli nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Vörös Ibolya, Császár Endre, Bocskay László, Venczel Csaba, Dr. Her-

mann István, Zsegraics Gyula, Kovács Csilla, Kerecsényi Zoltán képviselők, 

10 fő 

 

Pozsgai Zsuzsanna aljegyző, 

  Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

Molnár István osztályvezető, 

Bakalár Attila igazgatási csoportvezető, 

György Zoltán köztisztviselő, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

Napló című napilap munkatársa, 

Kisalföld című napilap munkatársa, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,  

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

Süle Zsolt, Máté István, Grőber Attila és dr. Péntek Árpád képviselő a távolmaradását bejelentet-

te. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

resztül követőket, a testület ülését 09.00 órakor megnyitja.  

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 10 fő képviselő jelen van.  

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását. 

 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem érkezett. 

 

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

rozatot hozza: 

142/2015. (VIII.5) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. au-

gusztus 5-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 
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1. Köznevelési intézmények további működtetéséhez fedezet 

biztosítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Vegyes ügyek 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

1. Köznevelési intézmények további működtetéséhez fedezet biztosítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Humánerőforrás, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a havi 27.473,- eFt összegű 

hozzájárulás megfizetésének vállalására vonatkozó határozati javaslatot egyhangúlag elfoga-

dásra javasolja. 

Elmondja, ezzel a döntéssel az elmúlt évek gyakorlatát követik, azaz az önkormányzat nem 

működteti az intézményeket, hanem hozzájárulási összeg megfizetését vállalva ezt a feladatot 

átadják a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, amely így azokat nem csak fenntartja, 

hanem működteti is. 

 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

Támogatja a határozati javaslatot. Megjegyzi, hogy a sajtóban azt lehetett hallani, hogy a Kle-

belsberg Intézményfenntartó Központ régóta komoly anyagi gondokkal küszködik, és a tava-

lyi évben is át kellett csoportosítani a számára mintegy 20 milliárd Ft összegű támogatást az 

eredetileg tervezett állami támogatáson kívül. Sok vidéki iskolában nem kapták meg a peda-

gógusok a szakmunkás-vizsgáztatás, illetve az érettségiztetés után a nekik járó pénzt. Érdek-

lődik, hogy a városban volt-e ezzel kapcsolatban probléma? 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, erre a kérdésre jelenleg nem tud válaszolni. Megkéri Kerecsényi Zoltán képviselőt, 

hogy kérdését tegye majd fel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ képviselőjének a 

tájékozatójuk tárgyalásakor. Hozzáteszi, itt jelenleg nem a fenntartási, hanem a működtetési 

költségek körébe tartozó költségekkel kapcsolatban döntenek, amibe a fűtés, világítás és 

egyéb hasonló költségek tartoznak.  

Valóban felmerültek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kapcsolatosan ilyen hírek, 

amelyek az év bizonyos időszakaiban megalapozottnak tűntek. Tekintettel arra, hogy a peda-

gógusokkal, illetve a vizsgabizottságban dolgozókkal nem állnak jogviszonyban, ezért nem 

érkezett hozzájuk ilyen típusú jelzés. 

Elmondja, hogy a rendkívüli ülést ezen napirend miatt hívták össze, hiszen nyolc napos jog-

vesztő határidőn belül kell döntenie a testületnek. A döntést azonnal rögzítik az ebr42 rend-

szerben. Hozzáteszi, hogy az előterjesztésben szereplő összeg nagyságrendileg megegyezik az 

eddig fizetett összeggel. 

 

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: 

 

143/2015. (VIII.5.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 

74. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat ren-

delkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tu-

lajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által 

fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló 

– ingó és ingatlan vagyon állami intézményfenntartó központ ál-

tali működtetéséhez megállapított, havi 27 473 ezer forint ösz-

szegű hozzájárulás megfizetését vállalja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert a szükséges intéz-

kedések megtételére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

 

 

2. Vegyes ügyek 

 

a) Árpád utca 1. szám alatti ingatlannal kapcsolatos telekhatár-rendezés (pápai 

4902/4 hrsz.) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési, valamint a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy az érintett bérház udvarán, illetve a volt Textiles Bölcsőde és Óvoda közötti 

területen a Pápai Textilgyár vagyonelemeinek privatizációja során a vagyon átadója nem járt 

el kellő körültekintéssel, mivel nem vette figyelembe a különböző létesítmények megközelít-

hetőségét. Jelenleg egy ingatlanként maradt meg az egész udvar, amely a Hit Gyülekezetének 

tulajdonába került. Természetesen nem gátolták meg a jelenleg ott működő Erzsébetvárosi 

Óvoda megközelítését a területükön keresztül, azonban úgy gondolják, érdemes rendezni a 

tulajdonviszonyokat. 

 

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: 

144/2015. (VIII.5.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pápai, 

4902/4 hrsz.-ú ingatlanból az előzetes felmérések szerint hozzá-

vetőleg 232 m² területet 2.000,- Ft/m
2
 értéken megvásárol, és 
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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkor-

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

delete 3.§-a alapján, a telekhatár rendezés után közterületi funk-

ciót kapó területet 2.000,- Ft/m
2
 értéken a forgalomképtelen 

törzsvagyon közé sorolja.  

 

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 

 

b) Hetedik utca járdafelújításához fedezet biztosítása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Rádi Róbert, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyveze-

tője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési, valamint a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy a határozati javaslat az alábbi ponttal egészül ki: 

1. a Pápa, Fő u. 12. szám alatti épület második emeleti nyílászáróinak cseréjéről szóló 

141/2015 (VI. 26.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

Az eredeti 1. pont számozása 2. pontra, a 2. pont számozása pedig 3. pontra módosul. 

A bizottságok az előterjesztést a módosítás figyelembe vételével tárgyalták és fogadták el. 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Tavasz utca járdafelújítása befejeződött, jelenleg a Fiumei 

utcában a Bakonyér híd és a Harmadik utca közötti szakasz felújítása zajlik. Az időközben 

lebonyolított közbeszerzés eredményeképpen a hét vége felé, illetve jövő héten kezdenek el 

dolgozni alvállalkozók a Kmety, a Czuczor, illetve a Terv utcában. A jelenleg biztosított fe-

dezet a munkák további zökkenőmentes folytatását teszi lehetővé. Az idei évben folyamato-

san döntenek majd pénzátadásról, hiszen a fedezet biztosítását a bevételekhez mérten teszik. 

 

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: 
145/2015. (VIII.5.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

járdafelújítások folytatásával 

 

1. a Pápa, Fő u. 12. szám alatti épület második emeleti nyílászá-

róinak cseréjéről szóló 141/2015 (VI. 26.) számú határozatát 

hatályon kívül helyezi,  
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és jóváhagyja 

 

2. a 39. „Járdaépítések a 39/2015. (III.20.) határozat alapján 

(VFRP)” előirányzatra 35 mFt többletforrás biztosítását, 

melynek fedezetét Pápa Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rende-

letének fejlesztési célú előirányzataiban, a Városrészi fejlesz-

tési részprogramok céltartalék terhére biztosítja, 

 

3. a 41. „Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, 

felújítására kiírt pályázat saját forrása Hetedik utca járda fel-

újítás” előirányzatra 15 mFt többletforrás biztosítását, mely-

nek fedezetét Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költség-

vetéséről szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének 

fejlesztési célú előirányzataiban, a Városrészi fejlesztési 

részprogramok céltartalék terhére 1.285 eFt összeggel és az 

Egyéb feladatok Általános tartalék előirányzat terhére 13.715 

eFt összeggel biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos szük-

séges intézkedéseket tegye meg és a 2015. évi költségvetési ren-

delet módosítását terjessze a Képviselőtestület soron következő 

ülése elé jóváhagyásra. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

        Molnár István városfejlesztési osztályvezető   

     Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

 

c) Lombard Pápa Thermál FC Szurkolók Baráti Köre támogatása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. Megkérdezi Bocskay László képviselőt, mint a szervezet elnökét, hol 

tart a szervezet új nevének bejegyzése? 

 

Bocskay László képviselő 

Elmondja, hogy a névváltoztatással kapcsolatos bírósági bejegyzés megérkezett, jelenleg en-

nek a jogerőre emelkedésére várnak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Örömmel hallja, hogy hamarosan már Pápai Perutz Football Clubként használhatják a szerve-

zet nevét. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség a csapatot a me-

gyei I. osztályba sorolta. A testület a korábbi döntésével a megyei III. osztályú bajnokságban 

való indulásnak teremtette meg az feltételeit, azonban a megyei I. osztályban 18 csapat ját-

szik, így egészen más nagyságrendű támogatásra van szüksége a szervezetnek. Elmondja, 

hogy a bajnokság  2015. augusztus 13-án kezdődik Balatonalmádiban, ahová várják a képvi-
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selőket is. Hozzáteszi, a tegnapi nap folyamán már megkezdődött a bérletek árusítása, az első 

napon 35 bérletet adtak el. Bízik abban, hogy ez a szám növekedni fog, bíztatja a képviselőket 

is a bérlet vásárlására. A bérlet teljes ára 2500,- Ft nyugdíjasoknak pedig mindössze 1000,- 

Ft-ba kerül. 

 

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: 

 

146/2015. (VIII.5.) 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 I. osztályú bajnokságába való 

induláshoz Pápa Város Önkormányzata 7.000.000,- Ft összegű 

támogatást biztosít. 

 

A támogatás összegéből 5.000.000,- Ft a támogatási szerződés 

megkötését követően, Pápa Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetése Egyéb feladatok Általános tartalék előirányzat 

terhére, míg a fennmaradó 2.000.000,- Ft 2016. február hónap-

ban, Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére 

kerül átutalásra.    

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert a szükséges intéz-

kedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

      Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

      Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

 

 

d) Elekthermax Vasas SE teke szakosztályának támogatás biztosítása 
 

 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy az Elekthermax Vasas SE jelenleg nem rendelkezik olyan pályával, ahol az 

NB I-es bajnoki mérkőzéseit játszhatná, ezért a tavalyi évhez hasonlóan az idén is Ajkán bé-

relnek tekepályát. Úgy gondolják, hogy a város sportkoncepciójával összhangban van, és  a 

sportág hagyományaira, valamint az utóbbi időben elért eredményekre tekintettel méltányos a 

számukra biztosított 1 millió Ft, amellyel az Egyesület zökkenőmentesen működhet tovább. 
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Hozzáteszi, azért ennyi támogatást adnak ennek a sportágnak, mivel pontosan ennyi pénzre 

volt szükségük a további működéshez. 

 

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: 

 

147/2015. (VIII.5.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

Elekthermax Vasas SE teke szakosztálya részére, a 2015/2016. 

évi bajnoki szezon csapatbajnoki mérkőzései és edzési céljaira 

bérelt tekepálya bérleti díjának fedezetéhez, Pápa Város Ön-

kormányzata 2015. évi költségvetése Egyéb feladatok Általános 

tartalék előirányzat terhére az éves bérleti díjnak megfelelő, de 

legfeljebb 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 
 

 
 

e) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Ki-

rendeltség támogatása 
 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy a korábbi éveknek megfelelően javasolták átadni a Kirendeltségnek az előter-

jesztésben szereplő összeget. Az összeg a működési költségekhez képest jelképes, azonban 

kifejezi az önkormányzat és a Kirendeltség közötti - annak állami fenntartásba kerülését meg-

előzően kialakult, és azóta is tartó - jó viszonyt. 

 

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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148/2015. (VIII.5.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2015. évi 

költségvetéséből az általános tartalék terhére 250.000 Ft összegű 

adományt nyújt a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-

tóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2015. évi kataszt-

rófavédelmi feladatainak ellátásához. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmaz-

za a polgármestert az adományozási megállapodás aláírására a 

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    dr. Áldozó Tamás polgármester 

      Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

      Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

f) Dr. Kalmár Zsolt háziorvos feladat-ellátási szerződésének módosítása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozza: 

 

 

149/2015. (VIII.5.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az-

zal, hogy az önkormányzati rendeletben meghatározott VII. 

számú felnőtt háziorvosi körzetben háziorvosi feladatokat – te-

rületi ellátási kötelezettség mellett – ellátó Dr. Kalmár Zsolt há-

ziorvos, az önkormányzati tulajdonú, Pápa, Fő u. 19. szám alatti 

telephelyen kívül, attól eltérő rendelési időben a  Pápa, Vízmű 6. 

szám alatti telephelyen is ellássa.  

Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a feladat-ellátási szer-

ződés módosítására és felhatalmazza, hogy a szerződés módosí-

tással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a testület soron következő rendes ülésére várhatóan 2015. 

szeptember 4-én kerül sor.  

Gratulál Nagy Zsoltnak a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. igazgatói kinevezéséhez. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 09.20 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Pozsgai Zsuzsanna  

 polgármester aljegyző 

 
 
 
 
 
 

Kanozsainé dr. Pék Mária 

címzetes főjegyző 


