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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-  207 /2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. augusztus 28-i nyil-

vános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, Dr. Vörös Ibolya, Bocskay László, Császár Endre, Dr. Her-

mann István, Máté István, Zsegraics Gyula, Süle Zsolt, Grőber Attila képvise-

lők, 11 fő 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző, 

Pozsgai Zsuzsanna aljegyző, 

  Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető, 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

dr. Verrasztó Károly Norbert köztisztviselő,  

dr. Juhász Anita Márta köztisztviselő, 

Sándor Zoltán adóbehajtási csoportvezető, 

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, 

Kisalföld című napilap munkatársa, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,  

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

Venczel Csaba, Kovács Csilla és Kerecsényi Zoltán 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 13.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtes-

tület ülése határozatképes, 11 fő képviselő jelen van.  

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2015. szeptember 4-6. között tartandó Kovásznai Város-

napok elnevezésű rendezvényre Pápa városából 4-5 fős delegációt várnak. Kéri a képviselőket 

és az intézményvezetőket, hogy jelezzék a részvételi szándékukat. Amennyiben a mostani 

rendezvényre nem tud minden jelentkező elmenni, a későbbiek folyamán biztosan meg tudják 

majd oldani a testvérvárosba való látogatást.  

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a testület soron következő ülése 2015. szeptember 4-én 8,00 

órakor lesz, amelyen többek között a 2015. évi költségvetés módosítására is sor kerül. 

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását. 

 

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



2 

 
 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem érkezett. 

 

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

rozatot hozza: 

152/2015. (VIII.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. au-

gusztus 28-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

1. Személyi ügyek 

I. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ intéz-

ményvezetői állására érkezett pályázatok elbírálása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

II. Pápa Város Önkormányzata Városgondnoksága intéz-

ményvezetői állására érkezett pályázatok elbírálása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

III. Egészségügyi Alapellátási Intézet vezetőjének megbí-

zása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Beszámoló az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

3. 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 

 

4. Vegyes ügyek 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a hatáskörébe tartozó 120. 

sorszámú előterjesztést megtárgyalta, és azt egyhangúlag megtárgyalásra javasolja.  

 

1. Személyi ügyek 

I. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ intézményvezetői állására 

érkezett pályázatok elbírálása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szabadkai Verita pályázó. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a pályázó írásbeli nyilatkozatában hozzájárult pályázata nyilvános ülés kere-

tében történő tárgyalásához. A Szakmai Szakértői Bizottság 1/2015. (VIII.17.) határozatában 
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foglaltak szerint Szabadkai Verita pályázata logikusan felépített és áttekinthető. A többfunk-

ciós intézmény tevékenységéről széleskörű ismeretekkel rendelkezik, fejlesztési elképzelései 

arányosan jelennek meg mind a közművelődés, mind a sport területén. Kellő figyelmet fordít 

a kultúraközvetítés területeire, a közösségépítésre, az ifjúságra, a kulturális turizmusra és kul-

turális értékeinek, hagyományainak megőrzésére is. Az intézmény menedzselése, gazdasági 

helyzetének javítása, infrastrukturális fejlesztése, marketing tevékenysége új alapokra helye-

zésének igénye szintén részét képezi a pályázatának. Látásmódját és stratégiai szemléletét a 

közművelődés országos és helyi koncepciójára, stratégiáira való hivatkozás teszi hitelessé. A 

személyes meghallgatás során szintén kellő szakértelemről, vezetői felkészültségéről tett ta-

núbizonyságot, ezért a szakmai bizottság alkalmasnak tartja a Jókai Mór Művelődési és Sza-

badidő Központ intézményvezetői beosztásának betöltésére. 

 

A Humánerőforrás Bizottság Szabadkai Verita kinevezését egyhangúlag elfogadásra javasol-

ja. 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Ásványi László pályázó levélben kérte a Képviselőtestületet 

új pályázat kiírására tekintettel arra, hogy a Szakmai Szakértői Bizottság érvénytelennek mi-

nősítette a pályázatát, mivel a benyújtási határidőig a pályázat részeként nem csatolt be erköl-

csi bizonyítványt, továbbá az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épü-

lő fejlesztési elképzeléseket és részletes programot is határidőn túl adott be.  

Hozzáteszi, nem kíván indítványt tenni új pályázat kiírására. Amennyiben valamelyik képvi-

selő ezt szeretné, kéri, hogy jelezze. 

Megkérdezi a pályázót, kívánja-e kiegészíteni szóban a pályázatát? 

 

Szabadkai Verita pályázó 

Pályázata szóbeli kiegészítéseként elmondja, a városban található óvodák és iskolák tanulói-

nak ingyenes uszodai belépőjét Pápa Város Önkormányzata mellett a Klebelsberg Intézmény-

fenntartó Központ is támogatja. Ennek köszönhetően a 2014/2015. tanévben a hatodik évfo-

lyam, a 2015/2016. tanévben a negyedik és a hatodik évfolyam ingyenes uszodai látogatásá-

nak lehetőségét tudják biztosítani. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi Szabadkai Verita pályázót, miért nem pályázott az intézményvezetői állásra a 

pályázat első kiírásakor. Úgy gondolja, mivel a pályázó 20 éve dolgozik az intézményben, 

tisztában volt a korábbi intézményvezető szándékával, és a megüresedő intézményvezetői 

hellyel. Úgy tartja életszerűnek, hogy amennyiben valakinek ambíciói vannak egy intézmény-

vezetői állás betöltésével kapcsolatban, akkor nem biztos, hogy megvárja, míg egy sikertelen 

pályázat után ismételten kiírják az intézményvezetői állásra a pályázatot. Jelen esetben fenn-

állt annak a veszélye, hogy esetleg egy másik pályázó nyeri el az állást. 

A pályázatból kiderül, hogy a pályázó a magyar közművelődés szakpolitikai koncepcióját, 

illetve Pápa Város Önkormányzata Közművelődési Koncepcióját is kiválóan ismeri, azaz na-

gyon felkészült a pályázatra. 

 

Szabadkai Verita pályázó 

A felmerültekkel kapcsolatban elmondja, bizonytalan volt Bognárné Novák Ilona szakmai 

csoportvezető pályázása, aki végül nem nyújtott be pályázatot, ezt követően döntött a pályáza-

ta beadása mellett. 
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Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, hogy a két pályázat kiírása között elég sok idő telt el, így volt idő felkészülni a 

pályázatra. Úgy gondolja, ezért tudott Szabadkai Verita ugyanúgy felkészülni a második ki-

írásra, mintha a pályázat első kiírásakor tette volna ezt meg. 

 

Grőber Attila képviselő 

Nem az iránt érdeklődött, hogy a két forduló között volt-e ideje a pályázónak felkészülni, ha-

nem az érdekelte, hogy amennyiben valakinek vezetői ambíciói vannak, miért nem pályázott 

az első körben. Ha jól érti, ezt azért nem tette meg, mert azt gondolta, hogy van egy olyan 

kolleganője, aki véleménye szerint alkalmas lett volna a feladatra. Mivel a kolleganője nem 

pályázott, ezért most adta be a pályázatát.  

 

Szabadkai Verita pályázó 

A második pályázat kiírására júniusban került sor, így a júliusi szabadsága alatt bőven volt 

ideje a koncepciók megismerésére, a szükséges ismeretek megszerzésére. 

 

Baán Istvánné 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, 30 éve dolgozik a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő 

Központban, ebből 20 évig dolgozott főállású művelődésszervezőként, 9 éve pedig közérdekű 

önkéntesként tevékenykedik az intézményben.  Szabadkai Veritával 23 éve dolgozik együtt, 

és úgy gondolja, hogy a pályázó mind szakmailag, mind emberileg most ért el oda, hogy in-

tézményvezetőként is megállja a helyét. Hangsúlyozza, hogy tiszta szívvel és lelkiismerettel 

tudja támogatni Szabadkai Verita kinevezését, és kinevezése esetén az intézményben dolgozó 

minden munkatárs támogatni fogja őt a munkájában. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ tevékenységében, telephelye-

iben, infrastruktúrájában az elmúlt években nagy változások történtek, és a korábbi évekhez 

képest a fenntartói elvárások is megváltoztak. Veszpréminé Turstányi Valéria hosszú időn 

keresztül meghatározta az intézmény arculatát, munkájának a minőségét is. Az intézménynek 

a jövőben az értékeket megtartva, a mai kihívásokhoz kell majd igazodnia.  

Baloghné Uracs Marianna és Szabadkai Verita is dolgozott már korábban is intézményben, 

ismerték az akkori elvárásokat, és mindketten ismerik a jelenleg érvényes elvárásokat. Hozzá-

teszi, ezeket a közművelődési koncepcióban és rendeletben is szeretnék majd megfogalmazni.  

A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ működése, működési kereteinek a változása 

nem állt meg, a tavalyi évben az egyik jelentős lépés volt a Helyőrségi Művelődési  Otthon 

átvétele. Az intézménnyel szembeni elvárásként azóta megfogalmazták azt is, hogy hangsú-

lyosan vegyen részt a lakótelepi környezetben élők közösségépítésében. Ez akár újabb telep-

helyeket, működési területeket is jelenthet majd. Az elkövetkező időszakban azt várják, hogy 

az intézmény a helyi közösségépítés fontos eszköze, segítője legyen. 

 

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: 



5 

 
 

153/2015. (VIII.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 42. § 2. pontjában biztosított jogkörében eljárva a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 

23. §-ában, valamint a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a köz-

művelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közal-

kalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rende-

zésére vonatkozó 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben foglal-

tak figyelembe vételével a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő 

Központ magasabb vezetői, igazgatói beosztásának ellátásával 

Szabadkai Veritát bízza meg. 

A megbízás 2015. szeptember 1-jétől 2020. augusztus 31-ig ter-

jedő határozott időre szól. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a magasabb 

vezetői megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói in-

tézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

 

 

II. Pápa Város Önkormányzata Városgondnoksága intézményvezetői állá-

sára érkezett pályázatok elbírálása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bakó István pályázó. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Takács Gábor pályázó írásban jelezte, hogy munkahelyi 

elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testület ülésén. A pályázók írásbeli nyilatkozatukban 

hozzájárultak a pályázatuk nyilvános ülés keretében történő tárgyalásához. 

 

A Szakmai Szakértői Bizottság 3/2015. (VIII.17.) határozatában foglaltak szerint Bakó István 

pályázata komplex, részletes vezetői programot tartalmaz. Megfelelő szakmai tapasztalattal és 

gyakorlattal rendelkezik, széleskörűen átlátja a városüzemeltetési feladatokat. Ismerve a köz-

munkaprogramok fontosságát, a közfoglalkoztatás területén kiemelten jártas. Tájékozott az 

intézmény működésével, sajátosságaival, feladataival, szervezetével kapcsolatban. A helyis-

meret megszerzése után várhatóan zökkenőmentesen tudja az intézményt vezetni. Fentieket 

figyelembe véve a bizottság alkalmasnak tartja és javasolja az intézményvezetői beosztás be-

töltésére.  

 

A Szakmai Szakértői Bizottság 4/2015. (VIII.17.) határozatában foglaltak szerint Takács Gá-

bor pályázó jelenleg nem rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, szakmai tapasztalattal, 

gyakorlattal, ami a városüzemeltetési feladatok ellátásához, az intézmény vezetéséhez szüksé-

ges.  Pályázata általános, kevésbé szakmai, elképzeléseit szinte kizárólag a minőségbiztosítás 

oldaláról közelíti meg, amely csak egy nagyon kis szeletét képezi a feladatoknak. A vállalko-

zási szférából, egy más szemlélettel érkezve – amely előnyt is jelenthet - valószínűleg hosz-
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szabb betanulási időre lenne szüksége ahhoz, hogy a vezetői beosztást felelősségteljesen el 

tudja látni. Fentieket figyelembe véve a bizottság nem tartja alkalmasnak az intézményvezetői 

beosztás betöltésére. 

 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodás mellett a határozati javaslat I. pontját  - Bakó István megbízását - elfogadásra ja-

vasolja a pályázó nyilatkozata alapján azzal a kiegészítéssel, hogy a magasabb vezetői, igaz-

gatói beosztásának ellátása 2015. 10.15-től és áthelyezéssel történjen. 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság a határozati javaslat II. pontját -Takács 

Gábor megbízását- 4 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett nem javasolja elfogadásra. 

 

Megkérdezi Bakó István pályázót, kívánja-e szóban kiegészíteni a pályázatát? 

 

Bakó István pályázó 

Nincs szóbeli kiegészítése, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Úgy látja, hogy a pályázati anyagban azok a város üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos 

gondolatok is szerepelnek, amelyekkel kapcsolatban a pályázó korábban már információkat 

kért. 

Javasolja, hogy a pályázó az állás elnyerése esetén járja be a város tíz képviselői körzetét, ami 

által a képviselők egyrészt segítenék a város megismerését, és találkozhat a nap mint nap fel-

merülő problémákkal. Bízik abban, hogy erre lesz majd lehetőség. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központhoz hasonlóan a Városgondnokságnál is sok 

minden változott az elmúlt időben. Fontosnak tartja, hogy a jövőben a testület átgondolja, 

hogy milyen feladatok ellátásával bízza meg a Városgondnokságot, illetve milyen feladatcso-

portokat lásson el a Pápa Városfejlesztő Társaság Kft. 

A Városgondnokság jelenleg az önkormányzat egyik legnagyobb intézménye, amely 750 mil-

lió Ft közpénzt költ el egy évben, és elvárás, hogy ezt a pénzt hatékonyan, a jó gazda gondos-

ságával kezeljék, és ez a város közterületein a jelenleginél sokkal jobban meglátszódjék. A 

testület kész arra, hogy a jövőben a Városgondnokság működési feltételrendszerét is újragon-

dolja, azaz hogy az intézmény milyen eszközökkel, infrastruktúrával, és milyen munkakörül-

mények között lássa el a feladatát.  

Az önkormányzatiság első 25 évében nemcsak Pápán, hanem a települések többségén sokkal 

nagyobb figyelmet kapott a fejlesztés, mint valaminek a megépítése, felújítása, átépítése. Jó-

val több erőforrás került a fejlesztési feladatokra, holott a város üzemeltetése, fenntartása, az 

egyszer már felépített közterületek megfelelő karbantartása legalább hasonló értékű munka, 

mint valami újnak a megteremtése. Úgy gondolja, a jövőben a karbantartási feladatnak is na-

gyobb hangsúlyt kell kapnia. Hozzáteszi, Bakó István pályázatában is visszaköszönnek ezek a 

gondolatok.  

Megkérdezi Bakó István pályázót, hogy - megválasztása esetén – a 2015. október 15-i mun-

kakezdést elképzelhetőnek tartja-e? 

 

Bakó István pályázó 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy Celldömölkön, a Városfejlesztési Bizottság ülésén a 

polgármester megkérdezte a jelenlévő képviselőket – akik a testület több mint felét jelentik – 

az áthelyezésével kapcsolatban, és elképzelhetőnek tartják akár már az október 1-jével történő 
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áthelyezést azzal a megkötéssel, hogy amennyiben az átadás-átvétel nem zárul le teljes egé-

szében, egy-egy napra még vissza tudjon menni Celldömölkre. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a határozati javaslat módosításában 2015. október 15-i munkakezdés szere-

pel, így az átadás-átvételre szükséges idő is nyitva áll. 

 

Ismerteti a határozati javaslat I. pontjának javasolt módosítását: 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt) 20/B. § (4) bekezdése alapján hozzájárul Bakó 

István közalkalmazotti jogviszonyának - Pápa Város Önkormányzatának Városgondnokságá-

hoz – 2015. október 15. napjától áthelyezéssel történő létesítéséhez.  

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

pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Kjt. 23. §-ában, valamint a Kjt. végrehajtásáról a 

helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési in-

tézményeknél szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével Pápa 

Város Önkormányzatának Városgondnoksága magasabb vezetői, igazgatói beosztásának ellá-

tásával Bakó Istvánt bízza meg.  

A megbízás 2015. október 15-től 2020. október 14-ig terjedő határozott időre szól.  

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az áthelyezéssel és a magasabb vezetői 

megbízással kapcsolatban szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.” 

 

Ismerteti a határozati javaslat II. pontjának javasolt módosítását: 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában biztosított jogkörében eljárva a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 23. §-ában, valamint a Kjt. 

végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes 

költségvetési intézményeknél szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe 

vételével Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága magasabb vezetői, igazgatói 

beosztásának ellátásával Takács Gábort bízza meg.  

A megbízás 2015. október 15-től 2020. október 14-ig terjedő határozott időre szól.  

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással kapcsolat-

ban szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye 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 – az SzMSz 6. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 

– a határozati javaslat fent ismertetett I. pontjával kapcsolatban.  

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a követke-

ző határozatot hozza: 

154/2015. (VIII.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közalkal-

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (további-

akban: Kjt) 20/B. § (4) bekezdése alapján hozzájárul Bakó Ist-

ván közalkalmazotti jogviszonyának - Pápa Város Önkormány-

zatának Városgondnokságához – 2015. október 15. napjától át-

helyezéssel történő létesítéséhez.  
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Továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában biztosított jogkörében el-

járva, a Kjt. 23. §-ában, valamint a Kjt. végrehajtásáról a helyi 

önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó 

egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993. (V.12.) 

Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével Pápa Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága magasabb vezetői, igaz-

gatói beosztásának ellátásával Bakó Istvánt bízza meg.  

A megbízás 2015. október 15-től 2020. október 14-ig terjedő ha-

tározott időre szól.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az áthelye-

zéssel és a magasabb vezetői megbízással kapcsolatban szüksé-

ges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő:  azonnal, illetve 2015. október 15.  

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

 

 

III. Egészségügyi Alapellátási Intézet vezetőjének megbízása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van dr. Schveighoffer Zita házi gyermekorvos, megbízott intéz-

ményvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfoga-

dásra javasolja. 

Az előterjesztésben foglaltak szerint dr. Schveighoffer Zita házi gyermekorvost bíznák meg 

2015. december 31-ig az Egészségügyi Alapellátási Intézet vezetői feladatainak ellátásával. A 

vezetői feladat ellátására pályázatot írtak ki, amelyre azonban pályázat nem érkezett, ezért 

kell gondoskodni az intézményvezetői feladat ellátásáról. Megköszöni a feladat elvállalását. 

 

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 előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

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

rozatot hozza: 

 

155/2015. (VIII.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Egészség-

ügyi Alapellátási Intézet vezetői feladatainak ellátásával, megbí-

zási jogviszony keretében 2015. december 31. napjáig dr. 

Schveighoffer Zita házi gyermekorvost bízza meg. 
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A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a pályázat 

ismételt kiírásával, valamint a megbízási szerződés módosításá-

val kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Horváth Hajnalka köztisztviselő 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Mindhárom megválasztott vezetőnek gratulál. 

 

1. Beszámoló az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester  

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

terjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. Szeretné bemutatni a Gazdasági Osztály új 

munkatársát, dr. Juhász Anitát, aki a Gazdasági Osztálytól érkező előterjesztések előkészíté-

sében fog közreműködni. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

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

rozatot hozta: 

156/2015. (VIII.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfo-

gadja. 

 

 

3. 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.  

 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

20/2015. (VIII. 28.) 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 

 

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozza: 

157/2015. (VIII.28.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 13/2014. 

(II.5.) határozat, a 133/2014. (IX.18.) határozat, a 30/2015. 

(II.27.) határozat, a 40/2015. (III.20.) határozat 2. pontja, az 

57/2015. (IV.17.) határozat, a 71/2015. (IV.29.) határozat, 

valamint a 75, 78, 93, 94, 97, 99/2015. (V.28.), a 135, 136, 

137/2015. (VI.26.) határozatok, valamint a 149/2015. 

(VIII.5.) határozat végrehajtására adott jelentéseket elfogad-

ja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

174/2013. (X.10.) határozat végrehajtására adott jelentést 

elfogadja, ezzel egyidejűleg Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete az önkormányzati lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 28/2013. (XI.14.) ön-

kormányzati rendelet 27. § (1) b) pontja alapján a Pápa, Fő 

utca 21. szám alatti, 83/A/10 hrsz.-ú „üzlethelyiség” pályá-

zati alapárát bruttó 26.760.000,- Ft-ban határozza meg. 
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Utasítja a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

  Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

12/2014. (II.5.) határozat végrehajtására adott jelentést elfo-

gadja, ezzel egyidejűleg az önkormányzati lakások és helyi-

ségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 28/2013. (XI.14.) 

önkormányzati rendelet 27. § (1) b) pontja alapján a Pápa, 

Aradi utca 33. szám alatti, 804/A/1 hrsz.-ú „lakás” pályázati 

alapárát bruttó 12.790.000,- Ft-ban határozza meg. 

 

Utasítja a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

  Határidő: azonnal, illetve folyamatos  

  Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

a) Alapító okiratok módosítása (Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa Város Ön-

kormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Humánerőforrás Bizottság a Jókai Mór Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Egészségügyi Alapellátási Intézet alapító okiratá-

nak módosítását 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: 

158/2015. (VIII.28.) határozat 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai 

Mór Városi Könyvtár 6/71/2015. számú módosító okiratát, 

valamint a 6/71-2/2015. számú módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba 

történő bejegyzés napjával lép hatályba. 
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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 a Jókai Mór Város Könyvtár 

vezetőjét, hogy az alapító okirat alapján a Szervezeti és 

Működési Szabályzat szükséges módosítását végezze el, és 

az egységes szerkezetű szabályzatot terjessze Pápa Város 

Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bi-

zottsága elé jóváhagyásra. 

 

  Határidő: benyújtásra: 2015. szeptember 30. 

   jóváhagyásra: 2015. október 30. 

Felelős: Dr. Hermann István igazgató 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Ösz-

szeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

III. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási  Inté-

zete  6/78/2015.  számú  módosító  okiratát,  valamint  a  

6/78-2/2015. számú módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba 

történő bejegyzés napjával lép hatályba. 

 

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 

 

IV. A Képviselőtestület utasítja Pápa Város Önkormányzata 

Egészségügyi Alapellátási Intézetének vezetőjét, hogy az 

alapító okirat alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat 

szükséges módosítását végezze el, és az egységes szerkeze-
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tű szabályzatot terjessze Pápa Város Önkormányzatának 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváha-

gyásra. 

 

  Határidő: benyújtásra: 2015. október 31. 

   jóváhagyásra: 2015. november 30. 

Felelős: Dr. Schveighoffer Zita intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Ösz-

szeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

b) Pápa, Fő u. 12. szám alatti ingatlan felújításához hozzájárulás, Veszprém Megyei 

Kormányhivatal által benyújtandó pályázat támogatása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

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

rozatot hozza: 

159/2015. (VIII.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a 

Pápa, Fő u. 12. szám alatti ingatlan felújításához és támogatja a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal - Környezet és Energia Ope-

ratív Program KEOP-7.14.0/15 Kormányhivatalok és Miniszté-

riumok 2014 – 2020 időszakban megvalósuló energiahatékony-

sági fejlesztéseinek előkészítése című felhívásra – benyújtandó 

pályázatát. 

A felújítás előkészítési feladataihoz szükséges legfeljebb bruttó 

3 000 000 Ft forrás fedezetét Pápa Város Önkormányzata 2015. 

évi költségvetése Egyéb feladatok Általános tartalék előirányzat 

terhére biztosítja. 
 

Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések 

és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

Ezt követően dr. Áldozó Tamás polgármester 13,40 órától szünetet rendel el. 13,50 órakor 

folytatódik a napirendek tárgyalása. Dr. Vörös Ibolya képviselő a szünet ideje alatt a testület 

üléséről távozott, jelen van 10 fő képviselő. 
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c) Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft alapító okiratának 

módosítása, Pápa, Fő tér 23. szám alatti ingatlanban lévő nyilvános WC üzemel-

tetése 
 

A napirend tárgyalásán jelen van Boros Katalin ügyvezető, és Tarsó Nikoletta gazdasági ve-

zető. 
 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Az előterjesztés szöveges részében több helyen 

szereplő „Fő u. 1.„ szövegrész helyesen „Fő tér 1.” Elmondja, hogy az épület közös felújítá-

sához önrészt kell biztosítaniuk. 

Elmondja, az Esterházy-kastély működtetésével kapcsolatban régóta ingyenes használati jog-

gal rendelkezik az önkormányzat, ez a jogintézmény ma már nem is jöhetne létre, arra va-

gyonkezelői szerződést kellene kötniük. Nem tudni, hogy elegendő-e ez a jogcím a Pápai Pla-

tán Nonprofit Kft. székhelyének megváltoztatására. 

 

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: 

 

160/2015. (VIII.28.) határozat 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. Alapító 

okiratát az alábbiak szerint módosítja. 
 

1. Az Alapító okirat 1.2. pontjában a „8500 Pápa, Fő u. 5.” 

szövegrész helyébe a „8500 Pápa, Fő tér 1. (Esterházy-

kastély)” szöveg lép. 

 

2. Az Alapító okirat 1.3. pontjából a 8500 Pápa, Fő tér 1. (Es-

terházy-kastély) törlésre kerül. 

 

3. Az Alapító okirat 2. pontjában a „15429410” szövegrész he-

lyébe a „734170” szöveg lép. 
 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosított 

alapító okirat aláírására, egyidejűleg utasítja Boros Katalin ügy-

vezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, ill. folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Boros Katalin ügyvezető 
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II. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

3987/A/2 hrsz-ú, természetben a Fő tér 23. szám alatti in-

gatlanban lévő nyilvános WC üzemeltetését a Pápai Platán 

Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. útján látja el. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert az üzemeltetési 

szerződés aláírására és az ezzel kapcsolatos szükséges jog-

nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal ill. folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

 

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 125. 

sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind az önkormányzat, mind 

pedig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak 

előzetes nyilvánosságra kerülése.” 

 

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

rozatot hozza: 

 

161/2015. (VIII.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 125. 

sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel 

mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesztéssel érintett 

másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak elő-

zetes nyilvánosságra kerülése. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

tését.  

 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 14,00 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester címzetes főjegyző 


