
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-60/2018. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. március 6-i nyilvános 

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Vörös Ibolya, Bocskay László, Császár Endre, Dr. Hermann István, Venczel 

Csaba, Máté István, Zsegraics Gyula, Süle Zsolt, Grőber Attila, Kerecsényi Zol-

tán, dr. Bányai Katalin Erzsébet 13 fő. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző, 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző, 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető, 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető, 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

meghívottak jelenléti ív szerint, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa,  

 Dr. Bán Zsófia köztisztviselő, 

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

 

Dr. Péntek Árpád önkormányzati képviselő a testület ülésére később érkezett. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

tül követőket. A testület ülését 15.00 órakor megnyitja. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 13 fő képviselő jelen van.  

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. Kéri a testület állásfoglalását a 

fenti napirendről. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 
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19/2018. (III.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. március 

6-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Személyi ügy 

Intézményvezetői állásra kiírt pályázat elbírálása (Gróf Ester-

házy Károly Múzeum) 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat va-

gyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet módo-

sításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

3. I. Településszerkezeti terv módosítás jóváhagyása 

II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2018. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 10/2002. (VII.5.) önkormány-

zati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Mezei László városi főépítész 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete belváros közlekedésről 

szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a köztemetők használa-

tának és a temetkezés rendjéről szóló 2/2014. (II.5.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

6. Beszámoló Pápa város turizmusáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Boros Katalin ügyvezető 

 

7. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvé-

delmi feladatai ellátásáról 

Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

8. Beszámoló a Családok Átmeneti Otthona működéséről 

Előadó: Kovárczy Emese intérményvezető 
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9. Jókai Mór Városi Könyvtár beszámolója és szakmai munka-

tervének elfogadása 

Előadó: Dr. Hermann István intézményvezető 

 

10. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tevé-

kenységéről 

Előadó: Czaun János elnök 

 

11. Vegyes ügyek 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Bejelenti, hogy Dányi Béla tűzoltó dandártábornok igazgató úr Bakalár Attilának, Pápa Város 

Önkormányzata közbiztonsági referensének a nemzetközi polgári védelmi napok alkalmából, 

tevékenysége elismeréseként emlékplakettet adományozott. Gratulál a díjazottnak és megkö-

szöni a munkáját. 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 22-24. sorszámú előterjeszté-

seket és a 25. sorszámú előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság módosító indítványá-

val együtt egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

(Dr. Péntek Árpád önkormányzati képviselő a testület ülésére megérkezett, jelen van 14 fő kép-

viselő.) 

 

1. Személyi ügy   

Intézményvezetői állásra kiírt pályázat elbírálása (Gróf Esterházy Károly Múzeum) 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Dr. Nagy - L. István intézményvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az érintett nem kérte a napirend zárt ülésen történő megtárgyalását. A szavazás-

hoz minősített többség szükséges. Elmondja, hogy a szakértői bizottság 1/2018. (III.5.) határo-

zatában megállapította, hogy Dr. Nagy-Luttenberger István pályázó pályázata érvényes, mind 

az alaki, mind a tartalmi követelményeknek megfelel. Pályázó a beosztás betöltéséhez a szük-

séges végzettséggel rendelkezik. Pályázatában a rövid-, közép- és hosszútávú tervei részletesek 

és átgondoltak, logikusan egymásra épülőek. Reálisan látja a múzeum fejlesztésében rejlő le-

hetőségeket. Jelenlegi igazgatói tevékenységében kiemelendő a magas fokú tudományos 

munka, a különböző pályázatokban való sikeres részvétel, illetve a jó együttműködési készség 

mind a fenntartóval, mind a társintézményekkel és a város egyéb intézményeivel.  

 

Fentieket figyelembe véve a szakmai bizottság Dr. Nagy-Luttenberger Istvánt a továbbiakban 

is alkalmasnak tartja a Gróf Esterházy Károly Múzeum igazgatói (magasabb vezetői) beosztá-

sának betöltésére.  
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Továbbá ismerteti a miniszteri véleményt, mely szerint végzettsége és szakképzettsége, vala-

mint szakmai tapasztalat alapján a vezetői kompetenciájában foglaltakra is figyelemmel Balog 

Zoltán miniszter nevében eljárva Dr. Hoppál Péter az Emberi Erőforrások Minisztériuma kul-

túráért felelős államtitkára Dr. Nagy-Luttenberger István jelenlegi igazgatót alkalmasnak tartja 

a magasabb vezetői (igazgatói) feladatok ellátására. 

 

Megkérdezi Dr. Nagy-L. István intézményvezető urat, hogy a pályázatához van-e szóbeli ki-

egészítése. 

 

Dr. Nagy-L. István intézményvezető 

Pályázata helyesbítéseként elmondja, hogy 9 közalkalmazottal működik a Gróf Esterházy Ká-

roly Múzeum. A tavalyi év statisztikai lezárása a pályázat benyújtását követően megtörtént. 

Három adatot emel ki. A Kékfestő Múzeum látogatottsága 10.770 fő volt a tavalyi évben, a 

fizető látogatók száma 35%-os növekedést mutat a tavalyi évhez képest. A múzeumpedagógiai 

foglalkozások és a piaci módon értékesített szolgáltatások, illetve a múzeumi bolt teljesítménye 

is 50 %-ot meghaladó nagyságrenddel emelkedett. Elmondja, hogy a jelenlegi struktúrával mi-

nőségi ugrásra nincs lehetőség, azt egy nagyobb fejlesztéssel lehetne elérni. Július 1-jétől két 

olyan közfoglalkoztatási rendszer is megszűnik, amelyben a múzeum érintett. A normál köz-

foglalkoztatás is szűkül, amely humánerőforrás problémákat okozhat. Ennek orvoslásaként a 

projektalapú foglalkoztatást elindították. Elmondja, hogy a múzeum saját kisegítő személyzet-

tel nem rendelkezik. Július 1-jétől a személyügyi problémákat a közfoglalkoztatási rendszeren 

kívül kell megoldani. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Grőber Attila képviselő 

A pályázat tervezési részével kapcsolatban kérdezi, hogy a hosszútávú tervek valóban tervek-e 

vagy inkább csak ötleteknek minősíthetők. 

 

Dr. Nagy-L. István intézményvezető 

A ferences kolostor felújítása kapcsán elmondja, hogy ennek a tervnek a költségei a múzeum 

költségvetését meghaladják, így a beruházás teljesítéséhez külső forrás igénybevétele indokolt, 

pályázati formában.  

A pályázatban szerepel, hogy ezek a fejlesztések a fenntartó globálisan számolt terheit nem 

növelhetik. Ez azt jelenti, hogy az intézményi finanszírozásban a fenntartónak megjelennek a 

terhei. A fejlesztések fenntartói plusz költségeket is jelentenek, a bevételi oldalon azonban nem-

csak a fenntartó jelenik meg. Erre gondol a globális terhek számolásánál. Három fejlesztést 

vizionál a hosszú távú terveknél, ebből kettőre konkrét tervekkel rendelkeznek. A Hagyomá-

nyok Hegye valóban ötlet szintjén van, bár már tárgyalásokat folytat le a Szentendrei Néprajzi 

Múzeummal. A Kékfestő Múzeum felújítása tekintetében elkészült egy építészeti terv, valamint 

a múzeum szakmai terv. Ez egy kiviteli terv elkészítésére alkalmas anyag. A ferences kolostor 

tekintetében vázlatterv szintű szakmai koncepcióval rendelkeznek, a sarokpontok megvannak. 

Ezeknek azonban csak akkor van szakmailag értelme, ha a pénzügyi keretek is rendelkezésre 

állnak. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

A Hagyományok Hegye kiválóan alkalmas lenne arra, hogy a Pápa környékén megforduló né-

pek hagyományait vizionálja. A ferences kolostor kiváló helyszínül szolgálhatna a nyolc szer-

zetesrend bemutatására, hiszen mindegyik szerzetesrend megfordult Pápán. Elmondja, hogy a 
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helytörténet bemutatására szüksége van a városnak, a lakosság identitásának, városhoz kötődé-

sének alapjául szolgálhat. 

 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

A múzeum az utóbbi időszakban kifelé aktívan nyitott, főként a múzeumpedagógia terén. Ki-

emeli, hogy az igazgató úr a múzeum tevékenységén kívül is aktívan segít, hiszen a civil szer-

vezeteknek, egyesületeknek sokszor nyújtott szakmai segítséget, például a Kossuth vetélkedő 

kapcsán. Megköszöni a segítséget és további jó munkát kíván. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott 

el. 

Elmondja, hogy a helytörténeti múzeumok történetében a rendszerváltást követően sokszor áll-

tak be olyan fordulatok, amelyek ezeknek az intézményeknek a sorsát befolyásolták. A Képvi-

selőtestület döntése értelmében egy időben megyei fenntartásba került a pápai múzeum. Ami-

kor ismét városi fenntartású lett, voltak aggályok a finanszírozás tekintetében, azonban a pozitív 

változások miatt a finanszírozás nem jelentett vállalhatatlan terhet a települések számára. A 

ferences kolostorral kapcsolatban elmondja, hogy az nem az Önkormányzat tulajdona, így a 

jelenlegi állapota nem az Önkormányzat felelőssége. Lehetőség lett volna az átvételre, de ebben 

a formában az Önkormányzat nem tudta vállalni azt. A szakmai koncepciókat el kell készíteni, 

hiszen amennyiben a forrás rendelkezésre fog állni, el kell kezdeni a felújítást. Megköszöni 

intézményvezető úrnak az eddigi munkáját, az együttműködést.  

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

20/2018. (III.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

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

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-

ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi 

területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával össze-

függő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) 

Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével a Gróf Ester-

házy Károly Múzeum magasabb vezetői, igazgatói beosztásának 

ellátásával 2018. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig 

szóló időtartamra dr. Nagy-Luttenberger Istvánt bízza meg. 
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A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a magasabb 

vezetői megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intéz-

kedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Verrasztó Norbert aljegyző 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról   

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfoga-

dásra javasolja. 

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

 

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

 

Elmondja, hogy változásokat vezettek át a vagyonrendelet mellékletei tekintetében. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja  

az alábbi rendeletet: 

 

11/2018. (III.06.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyo-

náról szóló 7/2013. (III.28.) számú önkormányzati rendelet mó-

dosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét, az elő-

terjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

3.  I. Településszerkezeti terv módosítás jóváhagyása  

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester    

   Mezei László városi főépítész 

 

 A napirend tárgyalásánál jelen van Mezei László főépítész. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 
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Megkérdezi Mezei László főépítészt, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz kíván-e szóbeli ki-

egészítést tenni. 

 

Mezei László főépítész 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy a kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

21/2018. (III.6.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 83. sz. út 

Pápa - Győr, M1 autópálya (32+574 - 70+250 km sz.) közötti 

szakaszának 2x2 sávos, főúti kiépítésével érintett útszakaszra, 

a fejlesztéshez kapcsolódó területbiztosítással összefüggésben 

jelen határozat 1. melléklete szerint módosítja a 98/2002. 

(VII.4.) képviselőtestületi határozatával elfogadott Település-

szerkezeti tervének mellékletét képező TSZT jelű TELEPÜ-

LÉSSZERKEZETI - TERÜLETFELHASZNÁLÁSI TERV-

et. 

 

2. A Képviselőtestület felkéri a városi főépítészt, hogy gondos-

kodjon a jóváhagyott Településszerkezeti tervnek az elfoga-

dott módosításokkal egységes szerkezetben történő dokumen-

tálásáról. 

 

3. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a módosított 

településrendezési eszközöket a településfejlesztési koncepci-

óról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-

rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sa-

játos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. ren-

delet 43. § (2) bekezdésében foglalt módon tegye közzé és 

küldje meg az érintett szerveknek. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Mezei László városi főépítész 
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II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. (…) önkormány-

zati rendelet-tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2002. (VII.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  . 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester    

   Mezei László városi főépítész 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Mezei László főépítész. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

gúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Megállapítja, hogy kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet:  

 

12/2018. (III.06.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 10/2002. (VII.5.) önkormányzati 

rendelet módosításáról fenti számú önkormányzati rendeletét, az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete belváros közlekedésről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati ren-

delet módosításáról    

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

          Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, a rendelet-tervezetet 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Megállapítja, hogy kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Elmondja, hogy a gumikerekes városnéző kisvonat üzemeltetését tartalmazza a rendelet-módo-

sítás. 
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Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

13/2018. (III.06.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a belváros köz-

lekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosí-

tásáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét, az előterjesz-

tésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a köztemetők használatának és a temetkezés rendjéről szóló 

2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról   

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

               Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Egyed Tamás ügyvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 6 igen szavazattal, ellensza-

vazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. A Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja azzal, hogy a 

gyermek sírhelyek megváltásának és újraváltásának díját 2200 Ft helyett 0 Ft-ban állapítsa meg 

a Képviselőtestület. A módosító javaslatot elfogadja. 

 

Megkérdezi Egyed Tamás ügyvezető urat, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e szóbeli 

kiegészítést tenni.  

 

Egyed Tamás ügyvezető 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban, a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-

ság módosító indítványával együtt.  

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 
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14/2018. (III.06.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának a köztemetők használatának és a 

temetkezés rendjéről szóló 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rende-

let módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét, az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 6. Beszámoló Pápa város turizmusáról    

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

          Boros Katalin ügyvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Boros Katalin ügyvezető, Nagy Zsolt vezérigazgató, Gál 

Gyula Istvánné, a Tourinform Iroda munkatársa, Dekovics-Ódor Noémi, a Termál Camping 

Pápa vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a beszámolót a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban a meghívottaknak van-e szóbeli kiegészí-

tése. 

 

Megállapítja, hogy a meghívottak nem kívánnak hozzászólni. 

 

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

 

Süle Zsolt képviselő 

A beszámolóban vannak olyan adatok, amelyek mindenképp örvendetesek. Kedvezőnek tartja, 

hogy az Esterházy Kastélyba belépő személyek száma évről évre növekszik.  Megkérdezi, hogy 

a tervezett látogatószám mikor éri el a korábban tervezett 30.000 főt, valamint, hogy milyen 

anyagi lehetőségeik vannak a marketing területén, és milyen változások figyelhetők meg a mar-

keting eszközök terén. Álláspontja szerint a beszámoló a várható eredményeknél túl optimista, 

mivel a vendégéjszakák számát 100 000 körül teszi. A beszámolóban említett szálloda és apart-

manházak építését nem tudja még időben elhelyezni. 

 

 Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a vendégéjszakák száma a tavalyi évben 66.518 volt, tehát nem duplájára, ha-

nem 50 %-ot kell emelkednie a vendégéjszakák számának. Elmondható, hogy kevés a szabad 

szálláshely a városban. A szálláshelyek – a Várkertfürdőbe tervezett szállodán túl is- folyama-

tosan bővülnek, azonban még további szálláshelyek létesítése szükséges. Ebben az évben is két 

új panzió épül. Nyilvánvaló, hogy a 100 000 vendégéjszaka eléréséhez még ezeken felül is kell 

szálláshelyeket létesíteni. 
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Boros Katalin ügyvezető 

Azért nem érdemes az adóköteles vendégéjszakák számát alapul venni, mert abban nincsen 

benne a 18 év alatti gyerek, valamint a hivatásturizmus. Utóbbi azt jelenti, hogy aki munkavég-

zés céljából érkezik a városba, a vendégéjszakák után nem kell adót fizetnie, viszont forgalmat 

generál. A Kastélyra visszatérve 2017-ben az előző évhez képest a megváltott belépők száma 

27 %-kal emelkedett, a bevétel pedig 38 %-kal. Egyre kisebb lesz az Önkormányzat terhe, de a 

Kastély méretét is figyelembe véve nem érhető el, hogy a Kastély önfenntartó legyen. A mar-

ketingre jut mindig a legkevesebb forrás. Sokan reklámoznák a Kastélyt és a szolgáltatását, 

azonban azokat a formákat preferálják, amelyek ár-érték arányban a legjobbak. Látható, hogy 

az online jegyértékesítés felé mozdul el a világ. Az érkező vendégek közül nagyon kevesen 

tájékozódnak nyomtatott sajtóból vagy prospektusból, a vendégek 60 %-a az internetről szerez 

ismereteket Pápa látványosságai tekintetében, tehát egy jól felépített honlap és egy facebook 

oldal sokat tud segíteni. Az idei évtől új jegyértékesítési formára tértek át, a Jegymesterrel kezd-

tek el együtt dolgozni. Nekik részesedést fognak fizetni az értékesített jegyek után. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A beszámolóban a Várkertfürdő vendégforgalmánál megadott szám nem tartalmazza az isko-

lákból úszni érkező diákok számát, valamint a gyógyászati célból érkező vendégek számát. Ha 

ezt is számításba veszik, 2017-ben 330 000 volt a Várkertfürdő látogatóinak száma, a cél a 

355 000 fő látogató éves szinten. Megállapítható továbbá, hogy a szolgáltatások magasabb áron 

nyújthatók és a vendégek többfajta szolgáltatást vesznek igénybe. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, hogy az elmúlt tizenöt évben ilyen előterjesztéssel nem találkozott. A turizmus fo-

galmának kérdését, illetve a város önkormányzatának viszonyát a turizmushoz próbálja értel-

mezni a beszámoló.  

A Világkereskedelmi Társaság hágai konferenciáján egy magyar professzor javaslatára nyilat-

kozatot fogadtak el a turizmus fogalmáról. Eszerint turizmus alatt egyrészt az emberek vala-

mennyi, állandó életvitelükön és munkarendjükön kívüli helyváltoztatását értjük, függetlenül 

azok motivációjától, időtartamától és célterületétől. A turizmus másrészt az emberek helyvál-

toztatásával kapcsolatos igények kielégítésére létrehozott anyagi, technikai, szervezeti feltéte-

lek, valamint szolgáltatások együttese. Megállapítja, hogy ez összhangban van a beszámolóban 

leírtakkal.  Ez figyelembe kell venni a Várkertfürdő és a Múzeum látogatottságánál, valamint a 

vendégéjszakák számának meghatározásánál is, hiszen ezen esetekben nem vehetők figyelembe 

a testnevelés órákra érkező diákok, vagy a munka céljából Pápán megszálló személyek. El-

mondja, hogy a beszámolóban az szerepel, hogy Pápán az Önkormányzat a turizmust sosem 

kezelte kitörési pontként. Álláspontja szerint, a turizmus kapcsán megvalósuló fejlesztések 

igenis kiugrási lehetőséget, kitörési pontot jelentenek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A beszámolóban szereplő megfogalmazás nem azt jelenti, hogy tartózkodni kell a turizmus által 

nyújtott lehetőségektől, hanem azt, hogy Pápa nem monokultúrás település, hanem ennek a vá-

rosnak sok más lehetősége van még a gazdaságban. Számításaik szerint a pápai munkaképes 

lakosság 1 %-a dolgozik a turizmusban. Lehetőség van arra, hogy a turisztika által meghatáro-

zott lehetőségekhez igazítsák a városfejlesztési feladatokat. Az a fontos, hogy a pápai lakosok 

találják meg a jó életlehetőséget a városban. A turizmus extra bevételt jelent a város számára, 

azonban ebben a szektorban a vendégek által elköltött pénzek útja nem mindig követhető. Nem 

minden esetben különíthető el a turista és a helyi lakos általi pénzköltés. Átalakult a magyar 

turizmus értékesítési rendszere. Korábban a marketinget a regionális igazgatóságokon keresztül 

finanszírozta az állam. Az új turisztikai koncepcióban az azonosítható, definiálható 
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magyarországi turisztikai egységeket egy központi szervezet fogja majd piacra vinni. Ezeknek 

a régióknak a kialakítása és finanszírozási tervek kialakítása megkezdődött. Úgy tűnik, hogy 

Pápa a Bakonyi Turisztikai Régióban kap helyet, és ennek a régiónak az értékesítése várható 

majd ettől a szervezettől. Ha ennek a régiónak az elfogadása megtörténik, arra kell koncentrálni, 

hogy egy átgondolt fejlesztési programot tudjanak létrehozni összhangban a kormányzati ter-

vekkel. A kulturális épületek nagy része nem az önkormányzat tulajdonában van.  

 

Grőber Attila képviselő  

Elmondja, hogy a turizmust, mint fogalmat kívánta megvédeni. Egyetért polgármester úrral ab-

ban, hogy a turizmust professzionalizálni kell. Azt gondolja, hogy azokkal az adottságokkal, 

amivel Pápa bír, nem is lehetne monokultúrát kialakítani. Álláspontja szerint a turisztikai cé-

lokra mindig könnyebb forrást találni. A fiatalokat kell megszólítani, teljesen új módszerekkel, 

kiválónak tartja a Jegymesterrel való együttműködést. A fiatalok megszólítása évekig biztos 

forrást jelent a turizmus számára. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A városfejlesztési célok meghatározásánál fontosnak tartja a mértékletességet. Kiemelt cél, 

hogy az illetékesekkel folyamatosan megbeszéljék a turizmussal kapcsolatos feladatokat. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, hozzá-

szólás. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodás mellett a Pápa város turizmusáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

 

7.  Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 
   Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Salamon Judit, a Család- és Gyermekjóléti Központ ve-

zetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a beszámolót az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, ellen-

szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, Borsosgyőri Városrész Önkormányzatának Képviselő-

testülete, Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának Képviselőtestülete és Tapolcafői Város-

rész Önkormányzatának Képviselőtestülete egyhangúlag, a Bűnmegelőzési és Közbizonsági 

Tanácsadó testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett elfogadásra 

javasolja. 

 

Megkérdezi Salamon Judit intézményvezetőt, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kap-

csolatban kiegészítés. 

 

Salamon Judit intézményvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

A beszámoló szerint 95 fő vette igénybe a tűzifa krízishelyzetbe kerültek támogatását. Azonban 

ennek összege nagyon alacsony. Megkérdezi, milyen módon nyújthat segítséget egy ilyen kis 

összegű támogatás a krízishelyzetbe került személynek. A második kérdése a jelzőrendszer 

éves tevékenységének elemzésével kapcsolatos. Problémásnak tartja, hogy a jogszabályi köte-

lezettség ellenére az érintettek nem, vagy nem megfelelően teljesítik az adatszolgáltatási köte-

lezettségüket.  Megkérdezi, hogy milyen intézkedéseket tesz a Család- és Gyermekjóléti Köz-

pont a fenti probléma kezelésére. Elmondja továbbá, hogy központi szabályozási probléma, 

hogy nem kötelező a gyermek és ifjúságvédelmi felelős foglalkoztatása, pedig a szakma szerint 

erre nagy szükség lenne. Ezen felül problémát jelent a tankötelezettség 16 éves korra történő 

leszállítása is. Tekintettel arra, hogy évek óta nehézségeket okoz a gyermek és ifjúságvédelmi 

felelős hiánya, ezért kormánypárti képviselőtársaihoz fordul annak érdekében, hogy kormány-

zati szinten kérjék a probléma megoldását. 

 

Salamon Judit intézményvezető 

Adománykezeléssel kapcsolatban elmondja, hogy a tűzifakrízis esetén olyan helyzetben fordul-

nak hozzájuk, amikor már hónap vége van, ilyenkor 1-2 zsák brikett segítséget nyújt a rászoruló 

családoknak. A jelzőrendszerrel kapcsolatban elmondja, hogy az adatszolgáltatás hiánya nem a 

jelzőrendszer működését minősíti. A jelzőrendszer működése javult, a hiányosságok leküzdé-

sért folyamatosan tesznek. A köznevelési intézmények, a védőnők, óvodák, bölcsődék száz szá-

zalékosan eleget tesznek az adatszolgáltatási kötelezettségnek. Az orvosok adatszolgáltatási 

hajlandóságának növelése érdekében felvették a kapcsolatot Ujváry Hajnalka intézményveze-

tővel. Személyes kapcsolatfelvétellel, valamint írásos tájékoztatók készítésével is segítik a jel-

zőrendszer használatát. Elmondja, hogy a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős hiánya tényleg 

nagy probléma, azonban 2018 őszétől óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást fog nyúj-

tani a Család- és Gyermekjóléti Központ. Az ehhez szükséges finanszírozás ősztől már rendel-

kezésre fog állni. 

 

Grőber Attila képviselő 

2017 augusztusában 724 fő kapott rendkívüli szociális támogatást, a beszámoló szerint azonban 

az ingyenes szünidei étkeztetést senki nem vette igénybe. Az ellentmondás okára kérdez rá. 

Megkérdezi továbbá, hogy mire alapozzák azon kijelentést, hogy a tankötelezettség 16. életévre 

lecsökkentése hatására kevesebb lett a szakképesítést szerzők száma.  

 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

A rendszeres gyermekvédelmi segélyben részesülők száma 666 fő volt, itt valamennyien kére-

lem benyújtása nélkül részesültek támogatásban. A gyermekétkeztetés esetében minden szünet 

előtt értesítik a szülőt, hogy kérjék. Erre vonatkozó kérelem nem érkezett. Az óvodák és böl-

csődék közül nyáron is mindig működik egy, amely a gyermekétkeztetést biztosítja. Az általá-

nos iskolás gyerekek szülei nem kérik az ingyenes szünidei étkeztetést. A krízissel kapcsolatban 

elmondja, hogy sokan fordulnak hozzájuk, általában gyermektelenek, akik társadalombiztosí-

tási ellátásban nem részesülnek. Ők egyszeri élelmiszercsomagot kapnak segítségként. 

 

Salamon Judit intézményvezető 

Gyakran előfordul, hogy a szakmunkásképzőbe nem 14 évesen kerülnek be a diákok, hanem 

később, és tisztában vannak azzal, hogy a 16. életévük betöltését követően nem tankötelesek, 

és 30 óra hiányzást követően megszűnik a jogviszonyuk. 
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Venczel Csaba képviselő 

Elmondja, hogy sokan festenek olyan képet a magyarországi helyzetről, mely szerint a gyer-

mekek éheznek. Álláspontja szerint a gyermekétkeztetés biztosítja, hogy a gyermekek az év 

365 napján megfelelő minőségű élelmet kapjanak. Felhívja a figyelmet az iskolagyümölcs és 

iskolatej programra, valamint a rászorulók ingyenes étkeztetésére. A tankötelezettség leszállí-

tásáról elmondja, hogy ennek ellenére a tanulás lehetősége így is biztosított azok számára, akik 

azt komolyan veszik. Azoknál a gyermekeknél, akiknek 16. életévük betöltéséig nincs kilátás 

az általános iskolai tanulmányok befejezésére, a szakmunkásképzők keretein belül lehetőségük 

van valamely szakma elsajátítására. A 18. életévig tartó tankötelezettség nem segítette elő a 

tapasztalatok szerint azt, hogy többen szerezzenek szakképesítést. Az ifjúságvédelmi felelős 

kapcsán elmondja, hogy a Tarczy Lajos Általános Iskolában van főállású ifjúságvédelmi fele-

lős. Nyilvánvaló, hogy azokban az intézményekben, ahol sok a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek, a fenntartó tudott gondoskodni ilyen személy foglalkoztatásáról.  

 

Grőber Attila képviselő 

682-724 olyan gyermek van, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Ha egy 

gyermek olyan családban nő fel, ahol az egy főre jutó jövedelem 40 ezer forint alatt van, az 

szegénységnek minősül.  

 

Venczel Csaba képviselő 

Elmondja, hogy az észrevétele a gyermekéhezésre vonatkozott, nem a jövedelmi viszonyokra.  

 

Dr. Hermann István képviselő 

Azt látja, hogy a gyermekek egy része nem fogyasztja el az iskolában biztosított ételt, mert az 

egészségtelen ételeket veszi meg. Felvetette korábban, hogy a megmaradt ételt nem lehet-e ki-

osztani a rászorulóknak, azonban megtudta, hogy higiéniai okokból erre nincs lehetőség. Az 

élelmiszerek pazarolása olyan mértékben megnövekedett, ami 100 évvel ezelőtt elképzelhetet-

len volt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az óvodában, bölcsődében csak nyilatkozni kell az ingyenes étkeztetésre való 

jogosultságról, és a szülők 80 %-a jogosultnak tartja magát rá, így a kisgyermekek 80%-a térí-

tésmentesen kapja az ételt. Bizonyos körülményeket leszámítva (betegség, mentális problémák) 

a szülők szégyene, ha a gyermek éhen marad. Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal esz-

közrendszerei akkor nyílnak meg, amikor tudomást szereznek arról, hogy egy család bajba ju-

tott. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, hogy a Családsegítő Szolgálat fontos és értékes munkát végez. A pedagógusoknak 

kiemelt szerepe van abban, hogy a gyermekekkel kapcsolatos problémákat észrevegyék. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, hozzá-

szólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 

nincs. 
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Elmondja, hogy a Véradóállomás átalakításával lehetőség nyílik majd a Család- és Gyermek-

jóléti Központ ebben az épületben történő elhelyezésére. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

22/2018. (III.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 

szóló beszámolót, az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

8.  Beszámoló a Családok Átmeneti Otthona működéséről  
Előadó: Kovárczy Emese intézményvezető 

A napirend tárgyalásánál jelen van Kovárczy Emese intézményvezető. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a beszámolót az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

Megkérdezi, hogy Kovárczy Emese intézményvezető asszonynak a beszámolóval kapcsolatban 

van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Kovárczy Emese intézményvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Elmondja, hogy Boncz Zoltán lelkész úrral egyeztetett a Családok Átmeneti Otthona működé-

séről. Elismerését és köszönetét fejezi ki intézményvezető asszonynak, lelkész úrnak, a gyüle-

kezetnek, valamint a dolgozóknak az elvégezett munkáért és sok sikert kíván a további műkö-

déshez. Az intézmény működésének köszönhetően a veszélyeztett gyermekek könnyebben tud-

nak talpra állni. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a Családok Átmeneti Otthona működéséről szóló 

beszámolót elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a Képviselőket, hogy Csapár József lelkész, a Pápai Baptista Gyülekezet alapítója 

hosszas, türelmesen viselt betegsége következtében a napokban elhunyt. Temetése Jánoshal-

mán lesz. 
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9.  Jókai Mór Városi Könyvtár beszámolója és szakmai munkatervének elfogadása 

Előadó: Dr. Hermann István intézményvezető 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 

Megkérdezi dr. Hermann István intézményvezetőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Dr. Hermann István intézményvezető 

Elmondja, hogy az idei évtől minden évben a Minisztérium által adott minta alapján kell elké-

szíteni a munkatervet és a beszámolót. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, hogy az állomány gyarapítására fordítható összeg, ami évről éve csökken, mire 

elegendő, hiszen nem tűnik ez az összeg - a mai könyvárakat ismerve - soknak. 

 

Dr. Hermann István intézményvezető 

Azért csökken a könyvbeszerzésre fordítandó összeg mértéke, mert a beszerzések mellett 

ugyanannyit kell selejtezni is. A könyvbeszerzés összegét a Központi Könyvtárellátó Szolgál-

tatás biztosítja, ez átkerült megyei szintre. Elmondja hogy 14 millió forintot fordítanak könyv-

beszerzésre, melynek felét a Városi Könyvtár kapja, felét a vele szerződésben álló falvak. Min-

dig volt lehetőség ennek a keretnek a bővítésére, azonban idén nem sokkal bővítik a keretet, 

hiszen akkor olyan könyveket kellene selejtezni, amelyek 5 évnél korábbi beszerzésűek. Jövő 

évre 5000 db könyvet terveznek selejtezni. Ezeket a könyveket nem dobják ki, hanem egy üre-

sen álló épületrészbe elhelyezik, ahol bárki jelképes összegért megvásárolhatja majd azokat. A 

Könyvtár minden olyan dokumentumot meg tud vásárolni, amire szükség van. Jövőre még 

rendkívüli támogatásként egy nagyobb összeg áll majd rendelkezésére  

 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

Megkérdezi, nincs-e arra lehetőség, hogy a selejtezendő könyveket az arra rászorulóknak eljut-

tassák. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Ha van olyan vállalkozó, aki a testvérvárosokba visz ki könyveket, akkor szívesen készítenek 

össze olyan könyveket, amelyek használhatók, nem hiányosak és nem a legújabb kiadásúak. Az 

olvasási szokások manapság megváltoztak, ezért van olyan kezdeményezés, mely szerint a 

könyvek szövegét le kell egyszerűsíteni, a leíró részek és az idegen szavak kihagyásával. Nem 

szeretné, ha a digitalizált könyvek térnyerése mellett a papír alapú olvasás háttérbe szorulna. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A kárpátaljai kiszállításoknak nehézségei vannak, gyakran csak diplomataútlevéllel lehet cso-

magot kiszállítani. Mindenképp egyetért azzal, hogy a selejtezendő könyveket juttassák el a 

testvérvárosoknak. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, hozzá-

szólás. 
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Megállapítja, hogy kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

 

23/2018. (III.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór 

Városi Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolóját és 2018. évi 

szakmai munkatervét elfogadja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására, egyidejűleg 

utasítja Dr. Hermann Istvánt, az intézmény igazgatóját, hogy a 

beszámolót és a munkatervet küldje meg a veszprémi Eötvös Ká-

roly Megyei Könyvtár részére. 

 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2018. március 21. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Hermann István könyvtár igazgató 

 

10. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Ke-

zelési Önkormányzati Társulás tevékenységéről   
Előadó: Czaun János elnök 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság a beszámolót egyhangúan 

elfogadásra javasolja. 
 

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

Megállapítja, hogy kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 
 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szi-

lárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tevékenységéről 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Vegyes ügyek 
 

a) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 
 

24/2018. (III.6.) határozat 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 72/2017. 

(V. 26.) határozat, a 148., 155. és 156/2017. (XI. 30.) határo-

zat, a 164. és 182/2017. (XII.22.) határozat, a 13. és 14/2018. 

(II.8.) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

II. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

132/2015. (VI. 26.) határozat végrehajtására adott jelentést el-

fogadja, ezzel egyidejűleg a határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

b) Adósságot keletkező ügyletekkel kapcsolatos döntés módosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

javasolja. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

25/2018. (III.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötele-

zettségeinek és saját bevételeinek 2018-2021 időszak közötti be-

mutatásáról szóló 9/2018. (II.8.) számú határozatát az alábbiak 

szerint módosítja: 

A hivatkozott határozat melléklete helyébe e határozat melléklete 

lép. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

c) Belső-Várkert és az Erzsébet liget szabályozásának módosításával kapcsolatos dön-

tés 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Mezei László főépítész. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag 

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

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

26/2018. (III.6.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja 

a Helyi Építési Szabályzaton belül a Belső-Várkerttel és az Er-

zsébet ligettel összefüggő rendelkezések egyszerűsített eljárás 

keretében történő módosítását a beépítésre nem szánt övezet 

építési lehetőségeinek pontosítása érdekében. 

 

2. A Képviselőtestület az egyes tervek, illetve programok kör-

nyezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet sze-

rinti környezeti vizsgálat lefolytatását és környezeti értékelés 

készítését a Belső-Várkert és az Erzsébet liget szabályozásá-

nak módosításával összefüggésben nem tartja indokoltnak. 

 

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosí-

tással kapcsolatos tervezési szerződés/szerződésmódosítás alá-

írására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Mezei László városi főépítész 
 

d) Rákóczi Szövetség támogatása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bi-

zottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 

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

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 
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27/2018. (III.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rákóczi 

Szövetség felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj Programjának to-

vábbi folytatásához - Losonc településen élő gyermekek beirat-

kozási ösztöndíjához - 250.000,- Ft összegű támogatást biztosít 

Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 

2/2018. (II.8.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 14. cím 3. elő-

irányzatcsoport Általános tartalék terhére. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

a polgármestert, a Rákóczi Szövetséggel kötendő támogatási 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Verrasztó Norbert aljegyző 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

e) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kiren-

deltségének támogatása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

javasolja.  

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

28/2018. (III.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Veszprém 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavé-

delmi Kirendeltsége 2018. évi katasztrófavédelmi feladatainak el-

látásához 100 000 Ft összegű adományt biztosít Pápa Város Ön-

kormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.8.) ön-

kormányzati rendelet 9. melléklet 14. cím 3. előirányzatcsoport 

Általános tartalék terhére. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

a polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok 

megtételére, valamint az adományozási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Verrasztó Norbert aljegyző 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 
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f) Visk Református Egyházközség templomfelújtásának támogatása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a templomfelújítás támogatása az ottani magyar közösség támogatását is je-

lenti. Ismerteti, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humánerőforrás 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. Arra is van lehetőség, hogy magánszemélyként 

támogassák a templom felújítását. 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

29/2018. (III.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 100.000,- Ft 

támogatást nyújt a Viski Református Egyházközség 2018. évre 

tervezett templom felújítási munkálataihoz, melynek fedezetét 

Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 

2/2018. (II.8.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklet 14. cím 7. 

előirányzatcsoport közművelődési és oktatási feladatok terhére 

biztosítja. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

a polgármestert, hogy a Viski Református Egyházközséggel tá-

mogatási szerződést kössön. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

g) Óvodai beiratás időpontjának meghatározása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra java-

solja.  

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

 

30/2018. (III.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés 

b) pontjában, valamint a nevelési-oktatási intézmények működé-

séről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében fog-

laltak alapján a 2018/2019. nevelési évre az óvodáskorú gyerme-

kek óvodába történő beíratásának időpontját az előterjesztés mel-

lékletében foglaltak figyelembe vételével az alábbiak szerint ha-

tározza meg: 

 

2018. május 7-én, 8-án, 9-én és 10-én 7,00 órától 18,00 óráig. 

 

Felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt, hogy az óvodai 

beiratkozással kapcsolatos hirdetmény Rendeletben meghatáro-

zottak szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Verrasztó Norbert aljegyző 

Csákvári Judit intézményvezető 

 

h) Pápa, Fő u. 23. sz. alatti, pápai 84/A/9. hrsz-ú lakás értékesítése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellen-

szavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 5 

igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.  

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

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 
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31/2018. (III.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete 27. § (1) bekez-

dés b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Pápa, Fő 

utca 23. (pápai 84/A/9. helyrajzi számú) szám alatti lakás elide-

genítéséhez hozzájárul, a pályázati alapárat bruttó 18 030 000 fo-

rintban állapítja meg. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Címzetes Főjegyzőt az értékesítés-

sel kapcsolatos intézkedések megtételére, és felhatalmazza a Pol-

gármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: közzététel azonnal 

az adásvételi szerződés megkötése folyamatos 

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

i) Pápa, Zárda u. 5. fsz. 1. sz. alatti ingatlan közérdekű bérbeadása Szőr István részére 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

dásra javasolja.  

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

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

32/2018. (III.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekez-

désében biztosított jogkörében eljárva hozzájárul Szőr István ré-

szére a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőnél 

fennálló vezetői megbízatásának időtartamára, de legfeljebb 

2018. április1-jétől 2020. március 31-ig a Pápa, Zárda utca 5. fsz. 

1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadáshoz. 
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A Képviselőtestület utasítja a Címzetes Főjegyzőt, hogy a határo-

zat végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2018. április 1. 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

j) Kampen delegáció (május 24-28.) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humánerőforrás Bi-

zottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

33/2018. (III.6.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

a polgármestert, hogy a 2018. május 24-28. közt Pápa város kép-

viseletében Kampenbe utazó delegációban résztvevőket felkérje 

és kijelölje. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni mindenkinek a munkáját.  

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 17.06 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester címzetes főjegyző 

  


