
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 121 /2016. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. május 30-i nyilvános 

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, dr. Vörös Ibolya, Bocskay László, Császár Endre, Venczel 

Csaba, dr. Hermann István, Máté István, Süle Zsolt, Grőber Attila, Kerecsényi 

Zoltán képviselők, 12 fő. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző, 

Dr. Nagy Krisztina aljegyző,   

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető, 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető, 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

Bakó István, a Városgondnokság vezetője 

meghívottak jelenléti ív szerint, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

Napló című napilap munkatársa, 

Kisalföld című napilap munkatársa, 

 Balláné Pákai Csilla jegyzőkönyvvezető,  

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

Kovács Csilla képviselő a távolmaradását nem jelentette be. 

Zsegraics Gyula képviselő a testület ülésére később érkezett. 

 

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, 12 fő képviselő jelen van.  

 

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

103. sorszámú sürgősségi előterjesztést a vegyes ügyek között tárgyalja meg a testület. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. 

 

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

rozatot hozza: 
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58/2016. (IV.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. május 

30-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Személyi ügy 

Az Egészségügyi Alapellátási Intézet vezetői állására kiírt pá-

lyázat elbírálása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2016. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

II. A 2015. évi ellenőrzések tapasztalatai 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2016. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és termé-

szetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal 

felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és 

az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 5/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2016. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékgazdálko-

dási közszolgáltatásról szóló 11/2014. (V.29.) önkormány-

zati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2016. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a településképi vé-

leményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Mezei László főépítész 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2016. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a kedvtelésből tartott 

állatok tartásának szabályairól 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 
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7. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi 

beszámolójának jóváhagyása 

I. Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit 

Kft. 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Boros Katalin ügyvezető 

 

II. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert ügyvezető 

 

8. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatója a munkaerő-piaci 

helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról Pápán 

Előadó: Bocskay Gyöngyi osztályvezető 

 

9. Vegyes ügyek 

 

10. Közmeghallgatás 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 81., 82., 83. és 84. sorszámú 

előterjesztést egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

Bejelenti, hogy az Alapellátási Intézet vezetői állására jelentkező pályázók zárt ülésen történő 

meghallgatásukat kérték, ezért a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján Henn Anikó és Ujvári Hajnalka pá-

lyázatát zárt ülésen tárgyalja meg a testület. 

 

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 86, 

101. és 102. 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: 

 

79/2016. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 86, 101. 

és 102. 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. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A testület nyílt ülését felfüggeszti, bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülésen folytatja a 

napirendek tárgyalását. 

 

A polgármester a képviselőtestület nyilvános ülését 13.25 perckor ismételten megnyitja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

téseit.  

 

 

Elmondja, hogy május 1-jétől dr. Nagy Krisztina látja el az aljegyzői feladatokat. 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

2. I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2016. (…) önkor-

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

tése végrehajtásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja; a Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Bizottság, a Humánerőforrás Bizottság, az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Borsosgyőri 

Városrészi Önkormányzat, a Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzat és a Tapolcafői Város-

részi Önkormányzat egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás. 

Megállapítja, hogy  kérdés nincs, hozzászólásra senki nem jelentkezik.  

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

87/2016. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

polgármestert, hogy a jóváhagyott 2015. évi maradvány felhasz-

nálásával kapcsolatban a 2016. évi költségvetési rendelet módo-

sítását a pót-előirányzati kérelmekkel együtt terjessze a Képvise-

lőtestület elé jóváhagyásra. 

 

Határidő: 2016. június 30. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

10/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló, 

fenti számú önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben fog-

laltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

II. A 2015. évi ellenőrzések tapasztalatai 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az érintett önkormányzati intézmények vezetői. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

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

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

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

rozatot hozza: 

 

88/2016. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2015. évi 

ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 

  

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2016. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a 

gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról 

és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a rendelet-tervezetet az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag el-

fogadásra javasolja. 
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Megkérdezi, van-e a napirendre vonatkozó kérdés, hozzászólás. 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdésre, hozzászólásra senki nem je-

lentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a kö-

vetkező rendeletet: 

 

11/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal 

felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az 

ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 5/2015. (II.27.) ön-

kormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú önkor-

mányzati rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő-

en megalkotja. 
 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2016. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2014. 

(V.29.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mészáros Csaba, a Közszolg Kft. ügyvezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Bizottság, a Borsosgyőri Városrészi Önkormányzat, a Kéttornyúlaki Vá-

rosrészi Önkormányzat és a Tapolcafői Városrészi Önkormányzat egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Megkérdezi, van-e a napirendre vonatkozó kérdés, hozzászólás. 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdésre, hozzászólásra senki nem je-

lentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a kö-

vetkező rendeletet: 
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12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a hulladék-

gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2014. (V.29.)   szóló, 

fenti számú önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben fog-

laltaknak megfelelően megalkotja. 
 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2016. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezete a településképi véleményezési, bejelentési és kö-

telezési eljárásról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Mezei László főépítész 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mezei László főépítész. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a rendelet-tervezetet a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, a Bor-

sosgyőri Városrészi Önkormányzat, a Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzat és a Tapolca-

fői Városrészi Önkormányzat egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Megjegyzi, hogy a rendelet érdekes szituációkat alakíthat ki, a gyakorlatban el fog dőlni, hogy 

van-e olyan rendelkezése ami korrekciót igényel. A tevékenység megkezdéséhez jó keretnek 

tartja a rendelet-tervezetet. 

 

Megkérdezi, van-e a napirendre vonatkozó kérdés, hozzászólás. 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdésre, hozzászólásra senki nem je-

lentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a kö-

vetkező rendeletet: 

 

 

13/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a település-

képi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló, 

fenti számú önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben fog-

laltaknak megfelelően megalkotja. 
 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 
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6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2016. (…) önkor-

mányzati rendelet-tervezete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabá-

lyairól 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Borsosgyőri Városrészi Önkormányzat, a Kéttornyúlaki Városrészi Önkor-

mányzat és a Tapolcafői Városrészi Önkormányzat a rendelet-tervezet 3. § (6) bekezdésének 

kiegészítését javasolja a „sportlétesítménybe” kifejezéssel. 

Előterjesztőként a javaslatot befogadja, és a rendelet-tervezet 3. § (6) bekezdés módosítására a 

következő szövegszerű javaslatot teszi:  

3. § (6) bekezdés 

„c) közművelődési intézmények területére,  

d) ügyfélforgalmat bonyolító közintézmények épületébe vagy 

e) sportlétesítménybe.” 

 

Megkérdezi, van-e a napirendre vonatkozó kérdés, hozzászólás. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Megkérdezi, mely szervezetek ellenőrizhetik a rendeletben foglaltak betartását, és az illetéke-

seknek van-e megfelelő kapacitásuk rá. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy amikor a szokásjog alapján rendeletet alkotnak, elvárják, hogy mindenki kö-

vesse a meghatározott normákat, aki kedvtelésből állatot tart. Leginkább tájékoztatással sze-

retnék elérni, hogy a pápaiak tartsák be a szabályokat. Megkéri Kanozsainé dr. Pék Mária 

címzetes főjegyzőt, hogy a jogszabálysértés esetén alkalmazandó eljárási szabályokat ismer-

tesse. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Reméli, hogy a szabályok betartása önkéntesen meg fog történni. Tájékoztatja a jelenlévőket, 

hogy a rendelet-tervezet 4-5. §-a tartalmazza a szankciókat. Ennek alapján elég magas bírság 

kiszabására van lehetőség, amit azért tartanak szükségesnek, hogy mindenki vegye komolyan 

a szabályok betartását, arra is tekintettel, hogy lakótársaik, a közösségben élők nyugalmát 

zavarhatják, ha a szabályokat nem tartják be. Ezekben az ügyekben a jegyző jogosult eljárni, 

az Emberi Erőforrás Osztály keretében működő Igazgatási Csoport feladata a szankciók al-

kalmazása. Emellett, a 6. § (8) bekezdés szerint a Közterület-felügyeletnek és a Polgármesteri 

Hivatal ügyintézőjének is lehetősége lesz helyszíni bírság kiszabására. Véleménye szerint 

minden feltétel adott a szabályok betartatására. 

 

(Császár Endre képviselő az ülésteremből eltávozik, jelen van 11 fő képviselő.) 

 

Máté István képviselő 

A 2. § (1) bekezdésében foglalt tiltás szigorítását javasolja úgy, hogy közterületen csak pórá-

zon lehessen vezetni közepes és nagytestű kutyát. 
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Kerecsényi Zoltán képviselő 

Örül a rögzített szabályoknak, amelyekre fel kellene hívni a lakosság figyelmét. 

Megkérdezi, a városvezetők és a rendőrök tudnak-e arról, hogy az elmúlt időszakban egyedül 

kóborló harci jellegű kutyák támadtak rá a békésen sétáló emberekre és kutyájukra a vasútál-

lomás környékén, és a Belvárosban is. Kérdezi, hogy erről van-e a Polgármesteri Hivatalnak 

vagy a rendőrségnek tudomása. Véleménye szerint a közterület-felügyelőknek hatékonyabban 

kellene, nyitott szemmel járni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Hangsúlyozza, az előfordul, hogy egy kutya a leggondosabb eljárás mellett is megszökik. Az 

igazi gondot a felelőtlen emberek által kitett kutyák jelentik. Hozzáfűzi, tudomásuk van a 

közelmúltban történt eseményről. 

Máté István képviselőt tájékoztatja, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartását szabályozó 

Kormányrendelet tartalmazza, hogy belterület közterületén csak pórázon lehet kutyát sétáltat-

ni, ezért az önkormányzati rendeletben nem ismételhették meg a magasabb szintű jogszabály 

szövegét. 

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban további kérdésre, hozzászólásra senki 

nem jelentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a kö-

vetkező rendeletet: 

 

14/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a kedvtelés-

ből tartott állatok tartásának szabályairól 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 

 

 

8. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályának tájékoztatója a munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás ala-

kulásáról Pápán 

Előadó: Bocskay Gyöngyi osztályvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Horváthné Farkas Andrea, a Pápai Járási Hivatal vezetője, 

és Bocskay Gyöngyi, a Pápai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Városfejlesz-

tési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Megkérdezi, kívánja-e az előterjesztő szóban kiegészíteni a tájékoztatóban foglaltakat. 

 

Bocskay Gyöngyi osztályvezető 

Kiosztja a képviselőknek a 2016. áprilisi adatokat tartalmazó tájékoztatót, ami az előterjesztés 

elkészítésekor még nem állt rendelkezésére. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi az osztályvezetőtől, hogy emlékei szerint mikor volt utoljára 700 fő alatt az állás-

keresők száma. 

 

Bocskay Gyöngyi osztályvezető 

Tudomása szerint nem volt még erre példa. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Örömmel értesült az álláskeresők számának csökkenéséről, azonban tudomása van arról, hogy 

a Pápa-ser és a Pápai Hús Kft. csoportos létszámcsökkentést jelentett be. Megkérdezi, hogy 

képesek lesznek-e a pápai cégek - beleértve a jelenlegi autóipari fejlesztéseket végző vállal-

kozásokat is - felszívni a munkakeresőket abban az esetben, ha a felszámolási eljárás nem 

zárul pozitívan, nem sikerül eladni a húsipari üzemeket. Mennyire mobilis az a munkavállalói 

réteg, amely álláskeresővé  válhat. 

 

Bocskay Gyöngyi osztályvezető 

Válaszában kifejti, részletes információi egyelőre nincsenek, azonban a Hirtenberger, a 

Yanfeng Kft. és a Dunitália Kft. is érdeklődik az esetlegesen felszabaduló munkaerő iránt. A 

húsipari cég bejelentése alapján tudják, hogy többen kerülnek ki az idősebb korosztályból, 

nekik nehezebb lesz elhelyezkedniük. A fiatalok biztosan találnak munkát, a Yanfeng jelezte, 

hogy 450 főt venne fel, a Hirtenbergerben szintén folyamatos a munkaerő-igény, 50-100 fő 

felvétele is várható, a fluktuáció folyamatos. 

 

(Császár Endre a testület ülésére visszaérkezik, jelen van 12 fő képviselő.) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni a tájékoztatót. Véleménye szerint amennyiben a város munkaerőpiacán a kedve-

zőtlen és nem várt változás következik be, mindenképpen kérni kell a Foglalkoztatási Osztály, 

és a Kormány segítségét is a krízishelyzet megoldásához. Papíron legalább annyi betöltendő 

álláshely van, amennyi állás esetleg megszűnik. Ezt azonban nem tartja ilyen egyszerűnek, 

hiszen minden váltás emberi sorsokat érint, ami különösen nehéz lehet azok esetében, akik 

érzelmileg kötődnek az üzemhez, amelyben esetleg évtizedek óta dolgoznak. Úgy gondolja, 

minden intézményi támogatást megérdemelnek - akár átképzési támogatásként, akár más mó-

don - azok, akik hosszú idő óta tisztességesen dolgoztak, és a Pápai Húsnál elvesztik az állá-

sukat, annak érdekében, hogy egzisztenciájuk ne sérüljön. 

A Foglalkoztatási Osztály további tevékenységéhez jó munkát, elkötelezett hozzáállást kíván.  

 

Megállapítja, hogy további kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Bocskay László képviselő 

A beszámoló elfogadásával kapcsolatban bejelenti személyes érintettségét. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a következő határozati javaslatról: „Pápa Város Önkormányza-

tának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Bocskay László képviselőt a  Vesz-

prém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatója 

a munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról Pápán című napirendről való szava-

zásból kizárja”. 

 

(Bocskay László a testület üléséről eltávozik, jelen van 11 fő képviselő.) 

 

 

A testület  9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő határo-

zatot hozza: 

 

89/2016. (V. 30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 49. 

§ (1) bekezdésében foglaltak alapján Bocskay László képviselőt 

a  Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Fog-

lalkoztatási Osztályának tájékoztatója a munkaerő-piaci helyzet 

és a foglalkoztatás alakulásáról Pápán című napirendről való 

szavazásból kizárja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül elfogadja a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pá-

pai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának, a munkaerő-piaci 

helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról szóló tájékoztatóját. 

 

 

(Bocskay László a testület ülésére visszaérkezik, jelen van 12 fő képviselő.) 

 

Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás. 

Megállapítja, hogy kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 
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90/2016. (V.30.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

127/2011. (V. 30.) határozat 2. pontja, a 80/2014. (V.9.) ha-

tározat, a 177/2015. (X. 6.) határozat II. pontja, a 23/2016. 

(II. 25.) határozat, a 35, 38 és 50/2016. (III. 31.) határozat 

és a 70/2016. (IV.29.) határozat végrehajtására adott jelen-

téseket elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

30/2012. (III.1.) határozat végrehajtására adott jelentést el-

fogadja, ezzel egyidejűleg a 30/2012. (III.1.) határozatot ha-

tályon kívül helyezi. 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

70/2013. (V.9.) határozat végrehajtására adott jelentést el-

fogadja, ezzel egyidejűleg a 70/2013. (V.9.) határozatot ha-

tályon kívül helyezi. 

 

4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

39/2014. (III.29.) határozat végrehajtására adott jelentést el-

fogadja, ezzel egyidejűleg a 39/2014. (III.29.) határozatot 

hatályon kívül helyezi. 

 

 

 

9. Vegyes ügyek 

 

a) Pályázat települési önkormányzatok rendkívüli támogatására 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság, és a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megkérdezi, van-e a napirendre vonatkozó kérdés, hozzászólás. 

Megállapítja, hogy kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

91/2016. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 

évi C. törvény 3. melléklet I.7. és III.1. pontja szerinti a megyei 

önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkor-

mányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó 

pályázat benyújtásával. 
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A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a pályázattal kap-

csolatos intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal, legkésőbb 2016. július 15. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

 

 

b) Pápai Ipari Parkban, a Nagysallói u. mellett található „kivett, beépítetlen 

terület” értékesítése 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, és a Pénz-

ügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megkérdezi, van-e a napirendre vonatkozó kérdés, hozzászólás. 

Megállapítja, hogy kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

92/2016. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzat tulajdonát képező pápai 6585/7 hrsz-ú ingatlant, Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat 

vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete 11. § 

(3) bekezdés alapján, 2.700 Ft/m
2
 + Áfa alapáron, pályázat útján 

értékesíti. 

 

Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos intézkedé-

sek megtételére és felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírá-

sára. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

 

 

c) Pápa, Acsády úttal párhuzamos 5210/2. hrsz. alatti „kivett közút” átmi-

nősítése, forgalomképessé nyilvánítása 

 
Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, és a Pénz-

ügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Megkérdezi, van-e a napirendre vonatkozó kérdés, hozzászólás. 

Megállapítja, hogy kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 
93/2016. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzat tulajdonát képező pápai, 5210/2 hrsz-ú, „kivett közút” 

megnevezésű belterületi forgalomképtelen ingatlanból, a közcé-

lú funkció megszűnése miatt, Pápa Város Önkormányzata Kép-

viselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. 

(III.28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés a) pontja 

alapján hozzávetőleg 2738 Ft/m
2
 nagyságú területet a forgalom-

képes üzleti vagyonba átsorolja. 

 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

 

 

d) Pápa-Tapolcafő, Attyai u. melletti 9620, 9619 hrsz. alatti „kivett közterü-

let”-ek forgalomképessé nyilvánítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangú-

lag elfogadásra javasolja. 

 

Megkérdezi, van-e a napirendre vonatkozó kérdés, hozzászólás. 

Megállapítja, hogy kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

94/2016. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzat tulajdonát képező pápai, 9620 hrsz-ú és a 9619 hrsz-ú 

„kivett közterület” megnevezésű forgalomképtelen ingatlanok-

ból 1 ha 3041 m
2
 nagyságú területet a közcélú funkció megszű-

nése miatt, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

zati rendelete 3. § (3) bekezdés a) pontja alapján a forgalomké-

pes üzleti vagyonba átsorolja. 
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Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

 

 

e) 1. sz. fogorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntés 

 
Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

dásra javasolja. 

 

Megkérdezi, van-e a napirendre vonatkozó kérdés, hozzászólás. 

Megállapítja, hogy kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

95/2016. (V.30.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megálla-

pítja, hogy az 1. számú fogorvosi körzet vonatkozásában Dr. 

Óváry-Papp Zoltán önálló orvosi tevékenységet személyesen 

folytató fogorvos és az önkormányzat között, az egészség-

ügyi alapellátási kötelezettségbe tartozó fogorvosi feladatok 

ellátására 2012. december 19-én kötött feladat-ellátási szer-

ződés 2016. június 30. napjával közös megegyezéssel meg-

szűnik. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja az 

Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatóját, mint szolgálta-

tót, hogy a területileg illetékes Pápai Járási Hivatal Járási 

Népegészségügyi Osztályához nyújtson be kérelmet az Inté-

zet működési engedélyének 2016. július 1. napjával történő 

módosítására, a területi ellátási kötelezettség alapján ellátott 

fogorvosi praxis (1. számú körzet) helyettesítéssel való mű-

ködtetésére. 

 

A Képviselőtestület utasítja az igazgatót, hogy a megbízási 

szerződést kösse meg. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2016. június 30. 

Felelős: Dr. Schveighoffer Zita, Egészségügyi Alapellátá-

si Intézet igazgatója 
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f) 2. sz. fogorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntés 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

dásra javasolja. 

 

Megkérdezi, van-e a napirendre vonatkozó kérdés, hozzászólás. 

Megállapítja, hogy kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

96/2016. (V.30.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megálla-

pítja, hogy a 2. számú fogorvosi körzet vonatkozásában Dr. 

Németh Éva önálló orvosi tevékenységet személyesen folyta-

tó fogorvos és az önkormányzat között, az egészségügyi 

alapellátási kötelezettségbe tartozó fogorvosi feladatok ellátá-

sára 2012. december 19-én kötött feladat-ellátási szerződés 

2016. június 30. napjával megszűnik. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja az 

Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatóját, mint szolgálta-

tót, hogy a területileg illetékes Pápai Járási Hivatal Járási 

Népegészségügyi Osztályához nyújtson be kérelmet az Inté-

zet működési engedélyének 2016. július 1. napjával történő 

módosítására, a területi ellátási kötelezettség alapján ellátott 

fogorvosi praxis (2. számú körzet) helyettesítéssel való mű-

ködtetésére. 

 

A Képviselőtestület utasítja az igazgatót, hogy a megbízási 

szerződést kösse meg.  

 

Határidő: azonnal, illetve 2016. június 30. 

Felelős: Dr. Schveighoffer Zita, Egészségügyi Alapellátá-

si Intézet igazgatója 

 
 
 

g) Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága alapító okiratának 

módosítása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bakó István intézményvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangú-

lag elfogadásra javasolja. 
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Megkérdezi, van-e a napirendre vonatkozó kérdés, hozzászólás. 

Megállapítja, hogy kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 
97/2016. (V.30.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város Önkormányzatának Városgondnoksága 1/189-

5/2016. számú módosító okiratát, valamint 1/189-6/2016. 

számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba 

történő bejegyzés napjával lép hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat vég-

rehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a 

jegyzőt a módosító okirat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

2. A Képviselőtestület utasítja Pápa Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága 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 Összeférhetet-

lenségi Bizottsága elé jóváhagyásra. 

 

Határidő: benyújtásra: 2016. június 30. 

jóváhagyásra: 2016. július 31. 

Felelős: Bakó István intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Ösz- 

szeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

 

h) Energetikai pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés TOP-3.2.1-15 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Rádi Róbert, a Pápai Városfejlesztési Kft. ügyvezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, és a Pénz-

ügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Megkérdezi, van-e a napirendre vonatkozó kérdés, hozzászólás. 

Megállapítja, hogy kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

98/2016. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

TOP-3.2.1-15 kódszámú önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése című – az előterjesztésben foglalt tartalommal 

történő – pályázat benyújtásával. 

A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata költségveté-

sének fejlesztési előirányzatai között – amennyiben felmerül – 

úgy a szükséges saját forrást biztosítja. 

 

Utasítja a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2016. június 7. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

Rádi Róbert Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezető 

 

 

i) Energetikai pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés TOP-3.2.2-15 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Rádi Róbert, a Pápai Városfejlesztési Kft. ügyvezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, és a Pénz-

ügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megkérdezi, van-e a napirendre vonatkozó kérdés, hozzászólás. 

Megállapítja, hogy kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

99/2016. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

TOP-3.2.2-15 kódszámmal Önkormányzatok által vezérelt, helyi 

adottságokhoz illeszkedő megújuló energiaforrások kiaknázásá-

ra irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési 
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programok keretében című – az előterjesztésben foglalt tarta-

lommal történő – pályázat benyújtásával. 

A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata költségveté-

sének fejlesztési előirányzatai között – amennyiben felmerül – 

úgy a szükséges saját forrást biztosítja. 

 

Utasítja a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2016. június 7. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

Rádi Róbert Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezető 

 

 

 

j) Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Rádi Róbert, a Pápai Városfejlesztési Kft. ügyvezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, és a Pénz-

ügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megkérdezi, van-e a napirendre vonatkozó kérdés, hozzászólás. 

Megállapítja, hogy kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

100/2016. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 

évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b), c) alpontja szerinti 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésre benyújtandó 

pályázattal. 

 

A Képviselőtestület a megvalósításhoz Pápa Város Önkormány-

zat 2017. évi költségvetési rendeletében: 

a) a Vízmű utcai orvosi rendelő fejlesztésére, felújítására 

10 000 000 Ft 

b) a leromlott állapotú útburkolatok felújítására 16 153 846 

Ft összeget biztosít. 
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A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a pályázat benyújtá-

sára és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2016. június 2., illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

k) „Felhívás az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi 

szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására. Szemléletformálási 

programok” című pályázati felhívásra pályázat benyújtása (KEHOP 

5.4.1-15) 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Rádi Róbert, a Pápai Városfejlesztési Kft. ügyvezetője. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, és a Pénz-

ügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megkérdezi, van-e a napirendre vonatkozó kérdés, hozzászólás. 

Megállapítja, hogy kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

101/2016. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

KEHOP 5.4.1-15 kódszámmal „Felhívás az energiatudatos gon-

dolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szem-

léletformálás megvalósítására. Szemléletformálási programok” 

című pályázati felhívásra pályázat benyújtásával. 

 

A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költ-

ségvetésének terhére – amennyiben felmerül – úgy a szükséges 

saját forrást biztosítja. 

 

Utasítja a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető   

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

Rádi Róbert Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezető 
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l) „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közös-

ségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiákhoz kapcsolódva” című 

pályázat benyújtása (TOP-7.1.1-16) 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megjegyzi, ennek a pályázatnak az eljárási rendje eltér a megszokottól, hiszen akciócsoport 

megalakításával kellett kezdeni az előkészítést.  

 

Megkérdezi, van-e a napirendre vonatkozó kérdés, hozzászólás. 

Megállapítja, hogy kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

102/2016. (V.30.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

TOP-7.1.1-16 kódszámú, „Kulturális és közösségi terek inf-

rastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi 

helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című pályázat be-

nyújtásával. 

 

A Képviselőtestület jóváhagyja, hogy az Önkormányzat az 

előterjesztés szerinti Helyi Akciócsoport alapító tagja legyen. 

 

A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata költségveté-

seiben - amennyiben felmerül - a szükséges saját forrást biz-

tosítja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a Helyi 

Akciócsoport létrehozásával és a pályázat benyújtásával kap-

csolatos jognyilatkozatok és intézkedések megtételére. 

 

Határidő: regisztrációra 2016. május 31., pályázat benyújtá-

sára 2016. október 31. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

Rádi Róbert Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

ügyvezetője 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. az előter-

jesztés szerinti Helyi Akciócsoport alapító tagja legyen. 
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Felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét a Helyi Akciócsoport 

megalapításával és működésével kapcsolatban szükséges jog-

nyilatkozatok és intézkedések megtételére. 

 

Határidő: regisztrációra 2016. május 31., illetve folyamatos 

Felelős: Rádi Róbert Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

ügyvezetője 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a Pápai Platán Nonprofit Kft. az előterjesztés 

szerinti Helyi Akciócsoport alapító tagja legyen. 

 

Felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét a Helyi Akciócsoport 

megalapításával és működésével kapcsolatban szükséges jog-

nyilatkozatok és intézkedések megtételére. 

 

Határidő: regisztrációra 2016. május 31., illetve folyamatos 

Felelős: Boros Katalin Pápai Platán Nonprofit Kft. ügyve-

zetője 

 

4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, 

hogy a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ, a Gróf 

Esterházy Károly Múzeum, valamint a Pápai Városi Óvodák 

az előterjesztés szerinti Helyi Akciócsoport alapító tagja le-

gyen. 

 

Határidő: regisztrációra 2016. május 31., illetve folyamatos 

Felelős: intézményvezetők 

 

 

m) Tájékoztató Pápa helyi közforgalmú közlekedési feladatainak 2015. évi el-

látásáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szöllősi József, az Északnyugat-magyarországi Közlekedési 

Központ Zrt. Veszprém megyei forgalmi igazgatója. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangú-

lag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Hermann István képviselő a testület üléséről eltávozott, Zsegraics Gyula képviselő megér-

kezett. Jelen van 12 fő képviselő. 

 

Megkérdezi, van-e a napirendre vonatkozó kérdés, hozzászólás. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Megkérdezi, lát-e arra lehetőséget a forgalmi igazgató, hogy a Fő tér környékén, a Belváros 

rekonstrukciója eredményének megóvása érdekében, csak szólóbuszok közlekedjenek. 
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Venczel Csaba képviselő 

Megkérdezi, hogy a Győri út lezárása miatt elterelik őket, vagy továbbra is az Esterházy úton 

közlekednek-e a helyijáratok. 

 

Szöllősi József forgalmi igazgató 

Válaszában elmondja a járatba állított buszok méretét az utasforgalom alapján határozzák 

meg. Ha nagy az utasforgalom, nem tudják megoldani, hogy ne járjanak csuklós buszok a Fő 

téren. Ezt megoldani további buszok vásárlásával, és a járatok sűrítésével lehetne. 

Venczel Csaba képviselőt tájékoztatja, hogy használják az Esterházy úti megállókat. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi a forgalmi igazgatótól, hogy hogyan változott a helyijárati autóbuszok átlagélet-

kora az utóbbi években. A buszok többsége EURO2 motortípussal van szerelve, amit a leg-

több városba már be sem engednek, környezetvédelmi okokból. Kérdése, hogy várható-e ezen 

buszok cseréje, valamint kellő számban állnak-e autóbuszvezetők a munkáltató rendelkezésé-

re, van-e munkaerőhiány. Hallomása szerint előfordul, hogy a különjárati igényeket nem min-

dig tudják kielégíteni. Szeretné tudni, hogy a híresztelés igaz, vagy téves információ. 

 

Szöllősi József forgalmi igazgató 

Elismeri, hogy a járműparkjuk eléggé elavult, az elmúlt egy évben autóbusz beszerzés nem 

történt. Az EURO2 besorolású buszok állapotán motorcserével lehetne javítani, a társaság ezt 

jelenleg nem tervezi. Hozzáfűzi, a társaság közszolgáltatási szerződései idén december 31-én 

lejárnak, addig nem terveznek beruházásokat, amíg az új szerződések megkötésére nem kerül 

sor, ami hosszabb távra biztosítaná a működés biztonságát a cégnek. 

Elismeri azt is, hogy létszámproblémákkal küzdenek mind járművezetőkre, mind karbantar-

tókra vonatozóan. A gondok enyhítése érdekében saját költségén járművezető képzést indított 

tavaly a Zrt. A létszámhiány azonban nem befolyásolja azt, hogy a szabályokat minden eset-

ben betartsák a pihenőidő és a túlóra elrendelés vonatkozásában.  

Hangsúlyozza a társaságuk elsődleges feladata a helyi és helyközi menetrend szerinti járatok 

üzemeltetése. Ehhez áll rendelkezésre a járműpark és a munkaerő. Tekintettel arra, hogy a 

különjárati  igények kielégítésére  nagyrészt vállalkozókat vettek igénybe az elmúlt két évti-

zedben, erre fejlesztéseket nem alapoztak, ezért előfordul, hogy az aktuális igényt nem tudják 

kielégíteni.  

 

Grőber Attila képviselő 

A szolgáltató fejlesztési stratégiáját elhibázottnak tartja abból a szempontból, hogy a 2016. 

december 31-i közszolgáltatási szerződés lejártát követően a partnerek esetleg olyan szolgál-

tatót keresnek, amelyek modernebb járműparkkal rendelkezik, mint a jelenlegi szolgáltatást 

végző. 

 

Szöllősi József forgalmi igazgató 

Válaszában elmondja a cégük 100 %-os állami tulajdonban van, a fejlesztési igényeket ko-

moly üzleti tervvel kell alátámasztaniuk, amit csak a hosszabb távú szerződések alapozhatnak 

meg. Az önkormányzatok természetesen megfogalmazhatnak magas minőségi követelménye-

ket a közbeszerzési pályázatok kiírásánál, azonban szerinte akkor lehet eredményes az 

együttműködésük, ha partnerként igyekeznek reális igényeket, és az azok kielégítésére tett 

ígéreteket megfogalmazni. 
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Megjegyzi, kevés olyan közszolgáltatás van, amelyiknek annyira eltérő a megítélése, mint a 

helyi autóbusz-közeledés. A lakossági igényeket mindenki ismeri, menetrendi útvonal és 

egyéb szempontból. Az önkormányzat évi 65 millió Ft-tal járul hozzá a helyi autóbusz-

közlekedéshez, amihez az állam 1,1 millió Ft támogatást ad. Az az érzés alakul ki, hogy egy 

nagyon drága, az igénybevevők részéről mégis sok kritikával illetett szolgáltatással rendelke-

zik a város. Az új közbeszerzési kiírás lehetőséget kínál arra, hogy a struktúrát nagyon követ-

kezetesen átgondolják, mert ha minden változatlan marad, várhatóan még többe kerül a vá-

rosnak.  

Más szempontból vizsgálva azonban ismerik a kritikákat és a ki nem elégített igényeket, ezzel 

szemben kívülről nézve nagyon sokszor szinte üresen közlekedő autóbuszokkal találkoznak. 

Ösztönözni kell az autóbuszos, gyalogos és kerékpáros közlekedést, hiszen vannak csúcs idő-

szakok, amikor a sok autó miatt szinte megbénul a Belváros forgalma. 

 

Megkérdezi, van-e további hozzászólás. 

Megállapítja, hogy kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik, a vitát lezárja. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodás mellett elfogadja a Pápa helyi közforgalmú közleke-

dési feladatainak 2015. évi ellátásáról szóló tájékoztatót. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkéri Varga Andrást, a Városi Televízió vezetőjét, ismertesse a hétvégi eredményeket. 

 

Varga András intézményvezető 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a televíziók vetélkedőjére a városi TV-k küldenek be műso-

rokat, híradásokat, magazinokat, dokumentumfilmeket stb. Ők az elmúlt évben ez utóbbi ka-

tegóriában küldték be a Képtelen történet című filmet, amely fődíjas lett. Ebben az évben pe-

dig a Csonka délibáb című filmmel pályáztak, ami különdíjat kapott. Ez azt jelenti, hogy a 

Pápai Városi Televízió munkáját elismerik szakmai körben. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Gratulál az elismeréshez.  

 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a pályázatok kiírása folyamatosan történik, melyek előké-

szítése szintén folyamatos, és amikor készen lesznek a Képviselőtestület döntésére, újabb tes-

tületi ülés összehívása válik szükségessé. Kéri, hogy aki olyan távolságban tölti a szabadságát, 

ahonnan biztosan nem ér haza testületi ülésre, arról előzetesen informálisan tájékoztassa őt. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 14.57 órakor bezárja. 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester címzetes főjegyző 


