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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-  237  /2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 2-i nyilvános 

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, Bocskay László, Császár Endre, Venczel Csaba, Dr. Her-

mann István, Zsegraics Gyula, Süle Zsolt, Kerecsényi Zoltán, Kovács Csilla 

képviselők, 11 fő 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző, 

Pozsgai Zsuzsanna aljegyző, 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető, 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető, 

Dr. Verrasztó Norbert Károly, Horváth Hajnalka, Juhász Anita köztisztviselők 

Horváthné Farkas Andrea járási hivatalvezető,  

Rádi Róbert Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetője, 

Nagy Zsolt Pápai Termálvízhasznosító Zrt. ügyvezetője, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

Napló című napilap munkatársa, 

Kisalföld című napilap munkatársa, 

 Bognárné Som Andrea jegyzőkönyvvezető,  

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

 

Dr. Vörös Ibolya, Máté István, és Grőber Attila 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 15.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtes-

tület ülése határozatképes, 11 fő képviselő jelen van.  

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy a 

144, és145. sorszámú sürgősségi előterjesztéseket a vegyes ügyek között tárgyalja meg a tes-

tület. 

 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem érkezett. 

 

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

rozatot hozza: 
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172/2015. (X.2.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. októ-

ber 2-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. 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 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

2. Vegyes ügyek 

 

3. KÖZMEGHALLGATÁS napirendje: 

Pápa Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a hatáskörébe tartozó 134. 

sorszámú előterjesztést megtárgyalta, és azt egyhangúlag megtárgyalásra javasolja.  

 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2015. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

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

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Süle Zita 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 az előterjesztésben adminisztrációs hiba miatt elírás történt. Az előterjesztés 

a) pontjában az „1.sz. melléklet” szövegrész „1-2. sz. melléklet” szövegre módosul, a b) pont-

ban a „2.sz. melléklet” szöveg helyébe a „3.sz. melléklet” lép, a c) pont második bekezdésé-

ben a „2.sz. melléklet” „3.sz. melléklet” szövegre módosul. A bizottságok az előterjesztést a 

módosításokkal együtt tárgyalták. Hozzáteszi, a költségvetésben a Képviselőtestület korábbi 

döntéseit is átvezetik. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 
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A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

23/2015. (X. 2.) 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 

 

 

 Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozza: 

 

173/2015. (X.2.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 72/2015. 

(IV.29.) határozat, a 74,91, 95/2015. (V.28.) határozat, a 

127/2015. (VI.26.) határozat, 153, 155/2015. (VIII.28.) határo-

zat, valamint a 168/2015. (IX.4.) határozat végrehajtására adott 

jelentéseket elfogadja. 

 

 

2. Vegyes ügyek 

 

a) Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok térítésmentes tulajdonba vé-

tele MNV Zrt.-től (Rohonczi utca, 3442/1 hrsz.) 

 

 

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. 
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Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozza: 

 

174/2015. (X.2.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az állami va-

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

jában, valamint Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületé-

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

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

figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

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

kezdésében a települési önkormányzatok feladataként meghatá-

rozott közfeladatok biztosítása érdekében – kezdeményezi a 

Magyar Állam tulajdonában álló 

- pápai 3442/1hrsz.-ú ingatlanból 45/240-ed illetőség ingye-

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

alapján településüzemeltetés (helyi közút és tartozékainak 

fenntartása) céljából, mivel az ingatlan-nyilvántartási meg-

nevezés ellenére az ingatlan egy helyi közút, és az Önkor-

mányzat a továbbiakban helyi közútként kívánja használni, 

és amely ingatlan Pápa Város Önkormányzata Képviselő-

testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. 

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

a nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen törzsvagyon. 

 

Pápa Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek megtérítését. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlanilletőség ingye-

nes tulajdonba vételével kapcsolatos eljárásokban teljes jogkör-

rel eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, valamint 

az ehhez szükséges szerződéseket aláírja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

           Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

b) Települési Értéktár Bizottság beszámolója 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

A napirend szóbeli kiegészítéseként elmondja, szeretnék, ha minél többen nyújtanának be 

értékeket a bizottság számára, hiszen Pápán rengeteg érték van. Egy néhány pontból álló kér-

dőívet kell kitölteni, majd be kell csatolni az értékhez kapcsolódó dokumentumokat, fotókat, 

hang- vagy videofelvételeket, azonban ezeket a Bizottság is megszerzi, ha nincsenek az érin-

tett birtokában. 



5 

 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy ha megnézik a Megyei Értéktár Bizottság munká-

ját, és az ott felhalmozott dokumentumokat, akkor az látszik, hogy Pápa városánál kisebb la-

kosságszámú, szerényebb múltra visszatekintő települések részletesebben fogalmazzák meg 

az értékeiket. Kéri a jelenlévőket, hogy ösztönözze mindenki a környezetében élőket értékek 

beadására, érdemes akár más települések értéktárait is megtekinteni. Véleménye szerint az 

eddig bekerült értékek túl általánosak, és nem tudják megmutatni a város részleteinek gazdag-

ságát. Példaként említi, hogy a helyi értéktár részét képezi a bencés hagyomány, amibe bele-

tartozik mindaz, amit több évszázadon keresztül a bencések pápai tartózkodása idején felhal-

mozódott, holott csak a templomból ki lehetne ragadni olyan részeket, amik egyébként uni-

kumnak számítanak a magyar templomépítészetben, ilyen például a Szerecseny Krisztus, 

amiért sok turista látogat Pápára. Kiemeli, ilyen részletekbe menően érdemes megfogalmazni 

mindazt az értéket, ami körülveszi a pápai embereket. Egy aprólékos értéktár összeállítása 

egyébként szembesíti is az embert mindazzal, ami itt van a város közigazgatási határain belül 

akár materiális, akár inmateriális formában jelen van, csak egyébként nem vesznek róla tudo-

mást, mert természetesnek veszik. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Kiemeli, hogy a Nemzeti Értéktárba bekerült a kékfestés, amelynek a fő képviselőjeként a 

pápai Kékfestő Múzeumot jelölték meg. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 11 igen sza-

vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Pápa Vá-

ros Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága beszámo-

lóját. 

 

 

c) Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy évtizedes múltra visszatekintő támogatási rendszerhez 

való csatlakozásról van szó. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozza: 
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175/2015. (X.2.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja, 

hogy Pápa Város Önkormányzata az 51/2007. (III.26.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapján -2015. október 1-i határidőig- csat-

lakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-

töndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

Ösztöndíjrendszer működtetésével kapcsolatban a szükséges in-

tézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

 

 

d) Uszoda energetikai fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatról tájékoztatás 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Nagy Zsolt, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. vezérigazga-

tója. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. Tekintettel arra, hogy a pályázatot benyújtottuk, a testületnek ezt az előterjesztést 

még el kell fogadnia, azonban tudomásuk van arról, hogy vélhetően ez a pályázat nem fog 

nyerni. Bíznak abban, hogy ezt a pályázatot más formában ismét kiírják, ahol lesz esély támo-

gatás elnyerésére. Elmondja, az összeget december 31-ig vagy el kell költeni, vagy vissza kell 

fizetni, sajnos az idő szűkőssége miatt a beruházást valószínűleg már nem lehet addig végre-

hajtani. 

 

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: 

 

176/2015. (X.2.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a 

KEOP 2015-4.10.0/U kódszámú környezet és energia operatív 

program keretében a „Helyi költségvetési szervek tulajdonában 

álló uszodák technológiai hő- és villamos-energia igényének ki-

elégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával” című 2015. 

szeptember 15-én benyújtott pályázatot. 

 

Képviselőtestület a pályázatban foglalt fejlesztéshez a 2015. évi 

költségvetése terhére a fejlesztések között 11 531 697 Ft össze-

gű saját forrást biztosít. 
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Utasítja a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos intézkedések 

és jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

 

e) Köznevelési intézményekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztésben a Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az intézmények vonat-

kozásában a vagyonkezelői szerződések megkötésére. 

 

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: 

 

177/2015. (X.2.) határozat 

I. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesz-

tésben foglaltak alapján felhatalmazza a Polgármestert, a        

Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző 

Iskola és Kollégium, a Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ig-

nác Szakképző Iskolája, valamint a Pápai SZC Gazdasági Szak-

középiskolája és Kollégiuma által használt önkormányzati tulaj-

donú ingatlan és ingó vagyon vonatkozásában a vagyonkezelési 

szerződés és minden további szerződésmódosítás aláírására, va-

lamint az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, 2015. október 31., illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

 

II. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesz-

tésben foglaltak alapján hozzájárul az értékesítésből befolyt be-

vételből az intézmény által kért tejautomata megvásárlásához. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 
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f) Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Bemutatja a jelenlévőknek az új gazdasági osztályvezetőt, dr. Süle Zitát, akivel reméli, hogy 

sokáig tudnak majd jó minőségű, színvonalas munkát végezni a város javára. 

 

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: 

178/2015. (X.2.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Pol-

gármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának mó-

dosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóvá-

hagyja. 

 

A Képviselőtestület határozata 2015. október 5-én lép hatályba, 

azzal, hogy rendelkezéseit 2015. szeptember 18-tól kell alkal-

mazni. 

 

A Képviselőtestület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a Szer-

vezeti és Működési Szabályzat módosításáról a Hivatal köztiszt-

viselőit tájékoztassa, valamint a módosításokkal egységes szer-

kezetbe foglalt Szabályzatot készítse el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

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 

140.,141.,142. sorszámú előterjesztések tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind az ön-

kormányzat, mind pedig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a 

döntés indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.” 

 

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

rozatot hozza: 

179/2015. (X.2.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

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

140.,141.,142. sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést ren-

del el, mivel mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesz-

téssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés 

indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése. 
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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 16,20 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester címzetes főjegyző 


