
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 108/2018. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. május 10-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, Dr. Her-

mann István, Venczel Csaba, Máté István, Süle Zsolt, Kerecsényi Zoltán, dr. 

Bányai Katalin Erzsébet 12 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. 

 

Grőber Attila és Zsegraics Gyula önkormányzati képviselő távolmaradását bejelentette. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

tül követőket. A testület ülését 8.00 órakor megnyitja. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 12 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 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 
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38/2018. (V.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. május 

10-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

Önkormányzata 2017. évi költségvetése végrehajtásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

II. A 2017. évi ellenőrzések tapasztalatai 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a Közszolgálati Tiszt-

viselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

3. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi be-

számolójának 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 

 

4. Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a közbizton-

ság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos fel-

adatokról 

Előadó: Szappan Csaba r.alezredes, kapitányságvezető 

 

5. Tájékoztató a Pápa Városi Polgárőrség tevékenységéről 

Előadó: Barcza László elnök 

 

6. Tájékoztató a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. 

évi tevékenységéről 

Előadó: Csillag István tű. alezredes, kirendeltség-vezető 

 

7. Beszámoló a Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi 

tűzvédelmi tevékenységéről 

Előadó: Horváth Sándor tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok 

 

8. Vegyes ügyek 
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Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 45-46. sorszámú előterjeszté-

seket egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy Dr. Hermann István képviselő úr hozzá intézett leve-

lében az elmúlt években a Bakonyér és a Mező utca között területen elhelyezett szennyvíziszap-

pal kapcsolatban tesz panaszt, mivel az kellemetlen szaga miatt rontja az ottélők életminőségét. 

Képviselő úr tájékoztatást kér arról, hogy az iszap elhelyezése szabályszerűen történt-e. A tá-

jékoztatást képviselő úr írásban kapja meg. A közigazgatási eljárást pedig a Kormányhivatal 

arra hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szerve fogja lefolytatni. 

 

1. Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

Előadó: Szappan Csaba r.alezredes, kapitányságvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Szappan Csaba r. alezredes, rendőrkapitány és Dr. 

Tarcsa Csaba r. dandártábornok, megyei rendőr-főkapitány. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület a beszámolót egyhan-

gúlag elfogadásra javasolja. 

Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Szappan Csaba r. alezredes, rendőrkapitány 

Részletes beszámoló került a Képviselőtestület elé, azt két dologgal egészíti ki. Elmondja, hogy 

Pápa városában nőtt a közterületeken elkövetett bűncselekmények száma, azonban ennek elle-

nére a közbiztonság nem romlott, sőt évről-évre javuló tendenciát mutat. Megváltozott a Pápai 

Járásbíróság gyakorlata, hiszen több ügyben van vádemelés, nyilván ennek hátterében a meg-

növekedett rendőrségi ügyfeldolgozás áll. A rendőrség által feltárt garázdaságok száma is nőtt, 

emelkedett a lakosság feljelentési hajlandósága is. Ezen a területen a nyomozás eredményes-

sége javult. A tulajdon elleni szabálysértések területén is fokozta a rendőrség a tevékenységét.  

A szabálysértések száma a hipermarketekben növekedett, a velük való együttműködéssel azon-

ban sikerült javulást elérni az itt elkövetett bűncselekmények tekintetében, az őrizetbe vétellel 

javult a tendencia. Megköszöni az együttműködő partnereik munkáját, valamit a városvezetés-

nek a támogatást. 

 

Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok, megyei rendőr-főkapitány 

Elmondja, hogy a rendőri munka szolgáltató tevékenységét és a kollégák érzékenységét kell 

javítani. Nemrég átadták a körzeti megbízotti irodát, melynek felújítására a város több mint egy 

millió forintot áldozott. A Pápai Rendőrkapitányság is kapott új gépjárműveket, a személyi ál-

lományban is elég forrás áll rendelkezésre. A határvédelemmel kapcsolatban elmondja, hogy 

ebben a hónapban még van egy kontingens délvidéki határőrizeten, nyár végéig azonban min-

den rendőr a megyében marad. A nyáron szervezett rendezvényekre fel tudnak készülni, hiszen 

nemcsak a Balaton parton, hanem a többi városban is gondoskodni kell a biztonságról. Az 

együttműködő szervezeteknek megköszöni a segítséget. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Megköszöni a rendőrség munkáját. Két kritikai észrevételt tesz. Az illegális migráció helyzeté-

ről kevés információ található a beszámolóban. Megkérdezi, hogy a Pápai Rendőrkapitányság 

illetékességi területén illegális bevándorlók követtek-e el bűncselekményeket, illetve, hogy 

ezek a statisztikákban megjelennek-e. Amennyiben olyan személy követ el bűncselekményt, 

aki jogosan tartózkodik Magyarország területén (oltalmazott, bevándorló, letelepedési kötvény-

nyel rendelkező), az a statisztikában megjelenik-e? A beszámolóban szerepel, hogy kábítószer 

használat miatt 2017-ben nem indult eljárás. Álláspontja aszerint a rendőrség ezen a területen 

nem ért el előrelépést. Megkérdezi, hogy ezen a területen várható-e fejlődés akár a rendőri in-

tézkedések, akár a jogszabályváltozások tekintetében. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, hogy a beszámoló szerint Pápa területén nem történtek illegális bevándorlók által 

elkövetett bűncselekmények. Tudomása szerint a nagy bevándorlási válság idején egy család 

érkezett tévedésből Pápára, akik nagyon hamar tovább is utaztak. A gyalogos átkelőhelyek ve-

szélyeire hívja fel a figyelmet, elmondja, hogy a fiatalok sokszor csuklyával a fejükön és fül-

dugóval haladnak át a zebrákon. Álláspontja szerint a lassan közlekedők is veszélyeztetik a 

forgalmat, a vezetést oktatókkal kellene egyeztetni arról, hogy a tanulóvezetőket ne arra oktas-

sák, hogy jóval a megengedett sebességhatár alatt közlekedjenek. Az útfelújítások miatt a reg-

geli és a délutáni időszakban egyes helyeken a kereszteződésből történő kikanyarodás rendkívül 

nehézkes, főleg a Fapiac térnél. Megkérdezi, hogy forgalomirányítással nem lehetne-e segíteni 

a forgalom haladását.  

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Elmondja, hogy a beszámoló alapján megállapítható, hogy a garázda jellegű bűncselekmények 

száma duplájára növekedett. Sokan keresik meg a szórakozóhelyeken történt garázda cselek-

mények miatt, megkérdezi, hogy ezek a bejelentések eljutnak-e a rendőrséghez, és van-e lehe-

tőség arra, hogy a szórakozóhelyeken fokozottabb legyen a rendőri jelenlét. Ő is felhívja arra a 

figyelmet, hogy szükség lenne fokozottabb forgalomirányításra. 

Az elektromos biciklik megnövekedett száma kapcsán elmondja, hogy azokat gyakran idős em-

berek használják, akiknek már a reflexei lassabbak, és a közlekedésben sem rendelkeznek meg-

felelő rutinnal, pedig ezek a járművek nagy sebességgel közlekednek, és hangtalanságuk miatt 

a gyalogosokra veszélyt jelentenek. Ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy tervez-e a rendőrség va-

lamilyen felvilágosítást tartani az idős emberek körében ezen járművek szabályszerű használata 

érdekében. 

 

Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok, megyei rendőr-főkapitány 

Nagyjából felére csökkent a bűncselekmények száma az elmúlt 6-7 évben. Három kategóriában 

tapasztalható emelkedés: az ittas vezetés, a garázdaság és a kábítószer fogyasztás. Azonban ezt 

nem tartja elkeserítőnek, hiszen az ittas vezetés kiszűrése aktív rendőri magatartást feltételez. 

Ha hatékonyabban lépnek fel, kevesebb ittasan elkövetett baleset lesz. A garázdaságok egyrésze 

nem kerül be a statisztikába, hiszem az állampolgárok sok esetben nem tesznek feljelentést. Az 

aktív rendőri jelenlét miatt emelkedett itt is a szám. Tavaly Veszprém megyében három canna-

bis ültetvényt számoltak fel, amit budapesti lakosok termesztettek. A terjesztőkkel szemben kell 

határozottan fellépni. Fentieken túl elmondja, hogy Veszprém megye nem fő útvonala a mig-

ráns csoportoknak. Migrációs háló üzemel, amely keretében ellenőrzik a forgalmat. 
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Szappan Csaba r. alezredes, rendőrkapitány 

Süle Zsolt képviselő úr kérdésére elmondja, hogy a tavalyi évben 31 személyt állítottak elő 

kábítószer fogyasztás miatt. A vizsgálatok igazolták, hogy az utcán bódult állapotú fiatalok 

olyan szerekkel élnek vissza, amelyek nem tiltólistásak. A migráció nem jellemző Pápára. A 

zebra és a gyalogosok viszonya örök probléma, ennek kezelésére mindent megtesznek, a ke-

rékpárosokkal szemben alkalmazott próbálkozások sajnos nem járnak sikerrel, elég öntörvé-

nyűek a kerékpárosok. Ifjúsági programok keretében tartanak felvilágosítást a tanulóknak a he-

lyes közlekedésről. A gépjármű oktatók tagjai a városi Balesetmegelőzési Bizottságnak. Évente 

összeül a bizottság, ahol rendőrkapitány úr elmondta, hogy a túl lassú haladás veszélyes. El-

mondták az oktatók, hogy nem minden tanulónál merik vállalni az 50 km/h-val történő haladást. 

Az útfelújítások kapcsán elmondja, hogy türelemmel ki kell böjtölni ezt az időszakot. Két nap-

pal ezelőtt meghatározták, hol kell forgalomirányítást alkalmazni. Természetesen ez személyi 

átcsoportosítással jár. A közterületen várakozó autókkal kapcsolatban elmondja, hogy intelli-

gens, felelős pozícióban lévő emberek is fegyelmezetlenül járnak el. Igyekeznek differenciáltan 

intézkedni.  A garázdaság kapcsán elmondja, hogy kevesebb a fel nem tárt bűncselekmény. 

Hétvégén megerősített szolgálatot tartanak tudatosan a szórakozóhelyek, dohányboltok környé-

kén. A szórakozóhelyek hangereje miatt nagyon sok lakossági bejelentés érkezik. Rajta vannak, 

hogy mind az önkormányzattal, mind a hatóságokkal együttműködve javítsák a helyzetet. Fon-

tos az üzemeltetővel való kapcsolattartás is, például a Borpatika esetében el tudták érni, hogy 

az üzemeltető zajszigetelőket építsen be. A közterületen ezzel kapcsolatosan felmerülő problé-

mákat is igyekeznek kezelni. Az elektromos kerékpárok problematikája folyamatosan napiren-

den van, rendszeresen tartanak időseknek felvilágosítást ezzel kapcsolatban. 

 

Bocskay László képviselő 

Megköszöni a rendőrség egész éves munkáját, külön köszöni, hogy a testületi ülésen elhangzott 

kéréseknek ilyen gyorsan eleget tesznek. A kialakult forgalmi helyzetet nemcsak a felújítások 

nehezítik, hanem az úton közlekedő, megnövekedett számú gépjárművek is. A gépjárműveze-

tők sokszor türelmetlenek. A gyalogosokkal szemben is türelmetlenek az autósok, sokszor úgy 

hajtanak át a zebrán, hogy a gyalogos arra már rálépett.  

 

Venczel Csaba képviselő 

Elmondja, hogy javult a rendőrség és a lakosság kapcsolata, hiszen több lakossági bejelentés 

érkezik. A migráció a rendőrséget arra kényszerítette, hogy létrehozza a határvédelmet és fo-

kozza az ellenőrzéséket. Ezek segítik a bűncselekmények feltárását abban az esetben is, ha azo-

kat magyar állampolgárok követik el. Örül annak, hogy országszerte kevés a migránsok által 

elkövetett bűncselekmények száma. Az új rendőrségi gépjárművekkel eljutnak a rendőrök ke-

vésbé frekventált helyekre is, a járőrözés biztonságérzettel tölti el az embereket. Kéri rendőr-

kapitány urat, hogy a Jókai utcán az iskola környékén még inkább figyeljenek a közlekedésre. 

Megköszöni a rendőrség, különösen az iskolarendőröknek ezzel kapcsolatos eddigi munkáját. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Nagyon jó a rendőrség és a Könyvtár közötti kapcsolat, a Könyvtárban gyakran tartanak elő-

adásokat gyermekeknek. A bűnmegelőzésben mindig élen járt a pápai rendőrkapitányság. Ki-

emeli Orsós Károly őrnagy úr tevékenységét, aki több kötetet írt, és több mint 20 vidéki könyv-

tárban tartott bűnmegelőzési előadást. Megnyugtatónak tartja, hogy időnként a külvárosban is 

látni lassan közlekedő rendőrautókat. Megköszöni a rendőrség munkáját. 
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Süle Zsolt képviselő 

A jövőre nézve azt tanácsolja a Városvezetésnek, hogy a beruházások megkezdése előtt a meg-

felelő hatóságokkal konzultáljanak az esetlegesen felmerülő problémák orvoslása érdekében. 

Elmondja, hogy a lakossági visszajelzések alapján elmondhatók, hogy a lakosokkal szemben 

előzékenyebbek a rendőrök. Az autósok védelmében elmondja, hogy sok egymást segítő, szo-

lidáris autóvezetővel találkozik. 

 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

Álláspontja aszerint a jelenlegi, közlekedésben kialakult helyzet az útfelújítások befejeztével 

sem oldódik meg. Javasolja, hogy a kritikus helyeken építsenek körforgalmat, adott esetben 

gondoskodjanak jelzőlámpák elhelyezéséről. A szórakozóhelyeken elkövetett garázdaságokkal 

kapcsolatban elmondja, hogy az egyetlen megoldás a folyamatosan fennálló problémára a ren-

deletalkotás volna. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet éppen olyan jogforrás, mint a magasabb szintű jogszabályok, melyeket sok esetben 

most sem tartanak be az üzemeltetők, így nagy valószínűséggel a rendelet sem bírna elég erős 

visszatartó erővel. Sajnos nincs olyan eljárás, amely a pápai ember oldalára állna, még a bíróság 

sem. Elmondja, hogy felhívta a rendőrség figyelmét az ebben az évben kezdődő beruházásokra. 

Folyamatosan előkészített közlekedésbiztonsági beruházások vannak, de a motorizáció növe-

kedése olyan mértékű, hogy nem lehet vele lépést tartani. Elmondja, hogy a migráció Pápán is 

jelen van legális formában, ilyenek például a Bázisrepülőtérre érkező munkavállalók, valamint 

azok az ukrán állampolgárságú személyek, akiket egyre nagyobb számban foglalkoztatnak a 

pápai vállalkozások. Álláspontja szerint a felirattal rendelkező autók sokszor szegik meg a 

KRESZ szabályait. Megköszöni a rendőrség munkáját, nyitottságát, hiszen bármikor kész volt 

a rendőrkapitány úr a problémák közös megoldására. 

 

Megkérdezi, hogy van-e napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás. 

 

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

el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza:  

 

39/2018. (V.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város köz-

biztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézke-

désekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót, 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

2. Tájékoztató a Pápa Városi Polgárőrség tevékenységéről 

Előadó: Barcza László elnök 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület és a Tapolcafő Város-

részi Önkormányzat a tájékoztatót egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A meghívott távollétében kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás.  

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Megköszöni a Polgárőrség munkáját. Elmondja, hogy a szervezetre a folyamatos megújulás 

jellemző. A Polgárőrség nemrég segítséget kért abban, hogy egy másik, a jelenleginél jobb iroda 

biztosításában segítsen sz Önkormányzat. Bízik abban, hogy a kellő segítséget meg tudja adni 

az Önkormányzat. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a Pápa Városi Polgárőrség tevékenységéről szóló tá-

jékoztatót elfogadja. 
 

 

3. Tájékoztató a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi tevékenységé-

ről 

Előadó: Csillag István tű. alezredes, kirendeltség-vezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Csillag István tű. alezredes, kirendeltség-vezető és 

Miskolczi Tibor tű. ezredes. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület a tájékoztatót egyhan-

gúlag elfogadásra javasolja. 

Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Csillag István tű. alezredes 

A 2017-es év a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség számára a stabilitás és a kiegyensúlyo-

zottság jegyében telt, elvégezték azokat a feladatokat, amelyeket az Igazgatóság részükre meg-

határozott. Komoly sikereket értek el az önkéntesség erősítése és az ifjúság felkészítése terén. 

Tovább erősítették az integrált hatósági munkát és fokozták a Tűzoltóság tűzvédelmi megelőző 

szerepét. Megköszöni polgármester úrnak, az intézményeknek az együttműködést, bízik a to-

vábbi jó együttműködésben. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, mikor lesz szúnyogirtás.  

Miskolczi Tibor tű. ezredes 

Utánanéz, hogy Pápa tekintetében mikor kezdődik a szúnyoggyérítés, erről írásban tájékoztatja 

polgármester urat. Törekednek a mielőbbi megoldásra. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Egy alkalommal emlékszik szúnyoggyérítésre Pápa területén. Jelenleg nagyon sok a szúnyog a 

városban, és a lakosság türelmetlensége is nagy. 

 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás. 
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Megköszöni a 2017. évi Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkáját, azt a nyitottságot, amelyet 

egész évben tanúsítottak. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

4. Beszámoló a Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tűzvédelmi te-

vékenységéről 

Előadó: Horváth Sándor tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Horváth Sándor tű. őrnagy. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület a beszámolót egyhan-

gúlag elfogadásra javasolja. 

Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Horváth Sándor tű. őrnagy 

Megköszöni az Önkormányzat és a társszervezetek egész évben tanúsított tevékenységét. Ör-

vendetes hír, hogy egy új gépjármű érkezett a laktanyába, amely közel egy éve teljesít szolgá-

latot. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni azt a munkát, amellyel a Pápa és környéke Tűzvédelméért 105 Közalapítvány te-

vékenységét támogatja az őrnagy úr. Elmondja, hogy a közelmúltban több alkalommal voltak 

lakástüzek a városban. 

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 és tartóz-

kodás nélkül a Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 9.25 órakor szünetet rendel el, majd 9.40 órakor folytatódik a 

napirendek tárgyalása. 
 
 
 
 
 



9 

 
 

5. I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. (…) önkor-

mányzati   rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségve-

tése végrehajtásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea, Takács János, Dr. Hermann István, 

Varga András, Szabadkai Verita, Dr. Nagy-L. István, Tóth Kata, Ujváry Hajnalka intézmény-

vezetők, Perlaki Hajnalka, a Városgondnokság munkatársa és Borsodiné Kisfaludy Katalin 

könyvvizsgáló. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az Egészségügyi és 

Szociális Bizottság, a Borsosgyőri Városrészi Önkormányzat, a Tapolcafői Városrészi Önkor-

mányzat és a Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzat egyhangúlag, a Humánerőforrás Bizott-

ság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat ellenében, tartózkodás nélkül, a Városfejlesztési és Vá-

rosüzemeltetési Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfo-

gadásra javasolja. 

 

Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Borsodiné Kisfaludy Katalin könyvvizsgáló 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy 2017-ben a város költségvetése biztos alapokon nyugodott. Az induló költség-

vetési főösszeg az év folyamán több mint a duplájára emelkedett, 14 milliárd Ft fölé. Ez első-

sorban azoknak a fejlesztési forrásoknak volt köszönhető, amely a pályázati forrásokból, illetve 

egyedi kormánydöntésekből származó forrásokból kerületek az Önkormányzathoz. A működési 

bevételek emelkedtek. Az előlegként megkapott pályázati források 2018-ra maradványként át-

húzódnak. Az adóbevételek teljesültek. Az adóvégrehajtás, adóellenőrzések növelték az adóbe-

vételt. 

 

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

Megállapítja, hogy kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett megal-

kotja az alábbi rendeletet: 

 

 

16/2018. (V. 10.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló, 

fenti számú önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben foglal-

taknak megfelelően megalkotja. 
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Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a pénzmaradmány felhasználásával kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a követ-

kező határozatot hozta: 

 

40/2018. (V.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

Polgármestert, hogy a jóváhagyott 2017. évi maradvány 

felhasználásával kapcsolatban a 2018. évi költségvetési rendelet 

módosítását a pót-előirányzati kérelmekkel együtt terjessze a 

Képviselőtestület elé jóváhagyásra. 

 

Határidő: 2018. június 30. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

II. A 2017. évi ellenőrzések tapasztalatai 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Takács János intézményvezető 

 

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 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a 2017. évi ellenőrzések tapasztalatairól szóló be-

számolót elfogadja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja Képviselőtestületet, hogy június 28. és július 2. között nagy létszámú kovásznai 

delegáció érkezik a városba. Június 29-én pénteken közös döbröntei köztisztviselői napot szer-

veznek, ahová a Képviselőtestület tagjait is meghívják. 
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7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. (…) önkormány-

zati rendelet-tervezete a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti 

nappá nyilvánításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

dásra javasolja. 

 

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

Megállapítja, hogy kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

17/2018. (V. 10.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munka-

szüneti nappá nyilvánításáról szóló, fenti számú önkormányzati 

rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megal-

kotja. 

 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

8. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi beszámolójának 

jóváhagyása 

 

I. Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Boros Katalin ügyvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Boros Katalin ügyvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Boros Katalin ügyvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Süle Zsolt képviselő 

A Fő tér üzemeltetésével, azon belül a Jégpályával kapcsolatban kérdezi, hogy miért vesztesé-

ges annak üzemeltetése. Megkérdezi továbbá, hogy mi az oka annak, hogy a nyitvatartási napok 

korlátozottak a téli hónapokban, valamint, hogy miért nem növekszik a pálya látogatottsága. 

Elmondja, hogy februárban a hideg idő ellenére nem működött a Jégpálya. 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

Elmondja, hogy kapott olyan lakossági visszajelzéseket, melyek szerint a városi lap nem jut el 

minden háztatásba, ennek okaira kérdez rá. 

Boros Katalin ügyvezető 

A Jégpálya üzemeléséhez mindenképp szükség van téli időjárásra, különösen annak beindítá-

sához van arra szükség, hogy a hőmérséklet napközben ne menjen 5 fok fölé. Ha a Jégpályát 

sikerül beindítani, utána az üzemeltetésnek már a melegebb idő nem akadálya, a szél viszont 

megolvaszthatja a jégfelületet. A nyitva tartással kapcsolatban elmondja, hogy hétköznap az 

iskolaidőhöz és a munkaidőhöz alakítják azt, hétvégén pedig délelőtt 10 órától várják az érdek-

lődőket. Hétközben fogadnak iskolai csoportokat is, akik kedvezményes belépéssel használhat-

ják a pályát és korcsolyát is kapnak. Minden iskolát kiértesítenek ennek lehetőségéről. A kor-

csolyapályát az érdeklődők hétköznap délután nem használják ki, hétvégén jobb a kihasznált-

ság. Ebben az évben január végéig működött a Jégpálya, mivel ekkorra csökkent az érdeklődés, 

valamint az idő is melegedett, a márciusi időjárási viszonyokat pedig nem lehetett előre látni. 

A Pápa és Vidéke című újsággal kapcsolatosan elmondja, hogy január végétől hetente jelenik 

meg, melynek terjesztését a kft. munkatársai végzik. Folyamatosan kapják a visszajelzést azzal 

kapcsolatban, hogy hova nem érkezik meg az újság. Ennek hátterében az áll, hogy van olyan 

háztartás, ahol nincs postaláda. A lakótelepeknél sokszor gondot okoz, hogy a közös képviselő, 

vagy a lakók nem engedik, hogy az újságot a munkatárs a postaládákba tegye. Elmondták a 

terjesztőknek, hogy ilyenkor jelezzék a tiltakozóknak, hogy ez az Önkormányzat küldeménye, 

amely a városban történt fontos eseményekről tájékoztatja őket, valamit az önkormányzati tá-

jékoztatók is itt jelennek meg. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy 2018. június 30-ig a tulajdonosi jogokat gyakorló taggyűlés határozza meg az 

adott gazdasági évre vonatkozó prémiumfeltételeket. Általános feltételeket nem lehet megha-

tározni, hiszen minden társaságnak más-más működési feltételei vannak. Indítványozza a pré-

miumfeltételek meghatározását, amely egy általános kötelezettségvállalást jelent minden gaz-

dasági társaságra kiterjesztve. 

Fentieken kívül elmondja, hogy a felügyelőbizottságok arra tettek indítványt, hogy négy havi 

jutalmat állapítson meg a taggyűlés a társaságok ügyvezetői számára. A Javadalmazási Sza-

bályzat szerint a taggyűlés a prémiumfeltételek meghatározásának hiánya miatt nem állapíthat 

meg prémiumot az ügyvezetők részére, azonban alapbérük meghatározása a taggyűlés hatáskö-

rébe tartozik mindkét társaság vonatkozásában. Erre való tekintettel indítványozza, hogy a 
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Képviselőtestület bruttó 80.000 Ft-tal emelje meg mindkét társaság ügyvezetőjének személyi 

alapbérét, melynek következtében Boros Katalin ügyvezető személyi alapbére 440 ezer forintól 

520 ezer forintra, Rádi Róbert személyi alapbére pedig 570 ezer Ft-ról 650 ezer Ft-ra emel-

kedne. 

Megkérdezi van-e további kérdés, hozzászólás. 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.  

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel és az indítványokkal kapcsolatban. 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

41/2018. (V.10.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi 

éves beszámolóját a kiegészítő melléklettel együtt az előter-

jesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 231 095 E Ft mér-

legfőösszeggel, 218 251 E Ft jegyzett tőkével, 218 749 E Ft 

saját tőkével, 179 361 E Ft nettó árbevétellel, 1210 E Ft adó-

zott eredménnyel – a Felügyelő Bizottság véleményét is figye-

lembe véve – elfogadja. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. adózott 

eredményét teljes mértékben eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Boros Katalin ügyvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi 

üzleti tervét az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal, 

187 575 E Ft tervezett nettó árbevétellel, 187 575 E Ft tervezett 

kiadással, 0 E Ft tervezett adózott eredménnyel – a Felügyelő 

Bizottsága véleményét is figyelembe véve – elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Boros Katalin ügyvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. ügyveze-

tőjének személyi alapbérét bruttó 80.000 Ft-tal megemeli, en-

nek figyelembe vételével azt 2018. május 10. napjától bruttó 

520.000 Ft-ban állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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II. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert ügyvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Rádi Róbert ügyvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, a Városfej-

lesztési és Városüzemeltetési Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazattal nélkül és 1 tartóz-

kodás mellett elfogadásra javasolja.  

 

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. 

 

Rádi Róbert ügyvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Süle Zsolt képviselő 

A kft. működésével kapcsolatban megkérdezi, hogy az Önkormányzaton kívül más piaci sze-

replő, vállalat megbízásait miért nem vállalják nagyobb arányban. 

 

Rádi Róbert ügyvezető 

Elmondja, hogy a kft. -amennyiben van szabad kapacitása- vállal az önkormányzati megbízá-

sokon felül külsős megbízóktól munkát. Korlátot jelent azonban az, hogy a kft. bevételének 80 

%-át az önkormányzati megbízásoknak kell kitenniük, a külsős megbízások csak 20%-ban le-

hetnek jelen. Elmondja, hogy 2018. olyan nagy mértékű az Önkormányzat által adott munkák 

száma, hogy külsős cég általi megbízás elfogadására nincs szabad kapacitása a társaságnak. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Megkérdezi, hogy évente mekkora járdát, mennyi parkolót tudnak felújítani. Folyóméterre kéri 

az adatot. 

 

Rádi Róbert ügyvezető 

Folyóméterre nem tudja megmondani, mivel teljesen más műszaki tartalma van egy járda fel-

újításának vagy egy parkoló kialakításának. A társaság járda felújítással foglalkozó munkatársai 

bruttó 90 millió Ft megrendelés esetén tudnak úgy dolgozni, hogy hasznot termeljenek. Tekin-

tettel kell lenni az időjárásra, a kötelezően kiadott szabadságokra is. A kedvezőtlen időjárás 

esetén az önkormányzati lakások felújítását végzik a munkatársak. A kft. megalakulásától 

kezdve nem fordult elő, hogy a munkatársak nem tudtak volna dolgozni.  

 

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

szólás.  
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs.  

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a követ-

kező határozatot hozza: 
 

42/2018. (V.10.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. 2017. évi éves beszámolóját a ki-

egészítő melléklettel együtt az előterjesztés 2. melléklete sze-

rinti tartalommal 58 007 E Ft mérlegfőösszeggel, 34 400 E Ft 

jegyzett tőkével, 41 437 E Ft saját tőkével, 110 183 E Ft nettó 

árbevétellel, -11 899 E Ft adózott eredménnyel - a Felügyelő 

Bizottság véleményét is figyelembe véve - elfogadja. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. adózott eredményét teljes mér-

tékben eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert ügyvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. 2018. évi üzleti tervét az előter-

jesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, 211 850 E Ft ter-

vezett nettó árbevétellel, 197 125 E Ft tervezett kiadással, 14 

725 E Ft tervezett adózott eredménnyel – a Felügyelő Bizott-

sága véleményét is figyelembe véve – elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert ügyvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft ügyvezetőjének személyi alapbé-

rét bruttó 80.000 Ft-tal megemeli, ennek figyelembe vételével 

azt 2018. május 10. napjától bruttó 650.000 Ft-ban állapítja 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

(Dr. Bányai Katalin Erzsébet önkormányzati képviselő a testület üléséről távozott, jelen van 11 

fő képviselő.) 
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Vegyes ügyek  

 

a) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

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

rozatot hozza: 

 

43/2018. (V.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 132/2017. 

(X.26.) határozat, a 20., 27., 28., 29., és a 32. (III.6.) határozat, 

továbbá a 36/2018. (III.29.) határozat végrehajtására adott jelen-

tést elfogadja. 

 

b) Tájékoztatás a TOP Program keretében benyújtott pályázatokról 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Mezei László főépítész. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy többletforrások bevonására van szükség szinte valamennyi projektnél. Az épí-

tőipari árak jelentősen eltérnek attól, amelyet 2016-ban prognosztizáltak. A piaccal is hasonló 

a helyzet, az első változatban 625 millió forint + ÁFA szerepelt, ezért megkérték a tervezőket, 

hogy nézzék át, vannak-e olyan megoldási módok, melyekkel a költségeket – a funkció korlá-

tozása nélkül- lehet csökkenteni. Végül 425 ezer Ft +ÁFÁ-ra csökkentették a költségeket, de 

ezek csak az építési költségeket jelentik. Elmondja, hogy a 220 millió Ft hitelkeret nem a piac-

csarnok építésével volt összefüggésben. Amennyiben dönt a Képviselőtestület a határozati ja-

vaslatról, arról is dönt, hogy ennek a hitelnek a mértékét növelni kell. 

 

Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés. 

 

Mezei László főépítész 

A projekt célja, hogy a mostani, nagyon igénybe vett területet egy zöldfelületté alakítsák át. A 

zöldfalhoz kapcsolódóan csatoltak terveket. Az egységes arculat kialakításához szükség van a 

zöldfal megvalósítására. A piacon központi helyet foglalna el a csarnok. A csarnok megépíté-

sére van két megoldási javaslat, az „A” változat egy jobban lefedett csarnokot tartalmaz, míg a 

„B” változatban kevésbé fedett a csarnok, és valamivel nagyobb zöldfelület kialakítását tartal-

mazza. Előnevelt növényzettel azonnal kialakítható lesz a zöldfelület. Álláspontja szerint nem 

sérül a projekt, amennyiben az olcsóbb, „B” változatot támogatja a testület. A Húsáruház és a 

Volán buszpályaudvar telekhatárai mellett is biztosítani kell a projekt folytatását, melynek jogi 

hátterét rendezni kell. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

A tervek közötti különbözőséget szeretné megvilágítani. Elmondja, hogy a beépített alapterület 

azonos, a technológiai kivitelezés jelent különbséget. Álláspontja szerint korszerűbb, és az 

energiatakarékossági szempontoknak jobban megfelelne a „B” változat. Megkérdezi, hogy a 

meglévő pavilonsort érinti-e a beruházás. 

 

Mezei László főépítész 

A csarnok kapcsán kérdés volt a fűthetőség. Úgy döntöttek, hogy a „B” változatban a középső 

teret fedik csak le csarnokszerűen, mellette lapostetős megoldást alakítanak ki. A pavilonsor 

kapcsán elmondja, hogy alapvető cél, hogy a város keleti térfala nyíljon ki, ennek előfeltétele, 

hogy a pavilonsor a helyéről elkerül. Ebben a projektben ez még nem szerepel.  

 

Süle Zsolt képviselő 

Megkérdezi, hogy az „A” változat választása esetén a hitelfelvétel összegét növelni kell-e. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az 1.1 milliárd forinthoz képest még egyszer akkora forrásra van szükség.   

Egyelőre nincs arra vonatkozó információ, hogy kormányzati pénzügyi beavatkozás várható-e. 

Álláspontja szerint 30%-os átlag többletköltség várható a TOP-os projektek kapcsán.  

 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

Megkérdezi, hogy a két változat közül melyik biztosítja a nagyobb zöldfelületet. 

 

Mezei László főépítész 

A zöldfal tételsora ugyanaz mindkét tervben, mivel ez egy meghatározó tényező. A két terv 

közötti különbség anyag minőségben és a burkoltfelület nagyságában jelenik meg. Az Önkor-

mányzat teherbíró képességén múlik melyik változatot valósítják meg. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A zöldfelület kapcsán elmondja, hogy az is nagyon fontos, hogy fenntartható zöldfelület való-

suljon meg. Nem eredménnyel kívánják üzemeltetni a piacot, de nyilván nem is lehet vesztesé-

ges. Azt szeretnék, ha olyan bérleti díjakat tudnának kínálni, amivel a bérlők versenyképesek 

tudnak maradni. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Örül annak, hogy valódi piac tervezése van folyamatban, hiszen a pápai emberek a piachoz 

szoktak hozzá, szeretnek őstermelőktől vásárolni. A „B” változatot támogatja, számára a szel-

lősebb megoldás szimpatikusabb. Támogatja az intenzív zöldfelület létesítését is. A parkolók 

közötti zöldítéssel van problémája.  

 

Venczel Csaba képviselő 

Megkérdezi, hogy lehetne-e a zöldfal mértékét csökkenteni, mert költségesnek tartja. Esetleg 

ki lehetne váltani a zöldfalat zöld lapostetőkkel. 
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Mezei László főépítész 

A zöldfelület kialakítása pont a fenntartás miatt sérülékeny. A parkolók közötti zöld sávok el-

tűnnek, a gyeprácsok nem működőképesek. Olaszországban gyakori megoldás, hogy a parko-

lók, pavilonok köré zöldfalat építenek. A fenntartás tekintetében fontos a növényválasztás. A 

zöldfal építésével működőképessé lehet tenni a piacot, nem lesz a sok betonfelület miatt túl 

meleg a terület, a zöldfal öntözése megoldható, öntözőrendszert kell kiépíteni.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felhívja a Képviselőtestület figyelmét arra, hogy az előterjesztésben szerepel 14 egyéb projekt 

is. Kiemeli a Zöld város projektet, amely esetében is a zöldfelület a problematikus. Ezesetben 

egy merevebb tervezői hozzáállást tapasztaltak, hiszen a tervezők itt nem a fenntarthatóságot, 

hanem a történetiséget tartják szem előtt. Példaként említi a Várkertet, amely várossal való 

együtt élése a 200 évet meghaladja. A Várkertben a gyalogosok és a biciklisek együttműködése 

megfelelő. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

A Jókai utca felújítása kapcsán kérdezi, hogy a tervezett kivitelezés ideje mennyivel hosszab-

bodik meg, illetve mi az oka annak, hogy a Jókai utca Szalmavári útig terjedő szakaszáig a 

járdát több helyen megbontották. 

 

Molnár István osztályvezető 

A Jókai utcai felújításnál több olyan problémával találkoztak, amellyel nem tudtak előre szá-

molni, ilyen volt például a csapadékvízelvezető akna hiánya a Szalmavári útnál, melynek ki-

alakítását el kellett végezni. A tervező felmérte a szegélyek állapotát. Időközben volt egy vízmű 

építkezés, mely során a szegélyek is megmozdultak, ezért a szegélyeket újra fel kellett mérni. 

A szegélycsere maga után vonja a járdaszakasz megbontását is.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a közmű szolgáltatók -annak ellenére, hogy már több mint egy éve felhívták a 

figyelmüket a beruházásra- megkésve láttak neki saját feladataik ellátásának. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

A Szabó Dezső utcánál az út tengelyének egyenesítéséhez kisajátítási eljárás lefolytatása szük-

séges, melyhez a lakók nem akarnak hozzájárulni. Szeretné, ha a leggyorsabban lehetne ezt 

megoldani, és a lakossággal megállapodásra jutni. Indokoltnak tartja az út teljes javítását. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy először kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések megkötésére kell töre-

kedni, kisajátítás eljárás abban az esetben indul, ha a tulajdonos nem kíván adásvételi szerződést 

kötni az Önkormányzattal. A Szabó Dezső utcánál az utcafrontnál a telekhatár nem a ház vo-

nalában van, hanem előtte. Ezt a részt szeretnék igénybe venni a beruházás kapcsán. Bízik ab-

ban, hogy a tulajdonosi viszonyok rendezése nem fogja hátráltatni az út megépítését. 

 

Venczel Csaba képviselő 

A Jókai utca felújításával kapcsolatban kéri, hogy a megfelelő útburkolati jeleket -tekintettel a 

Kórházra és az iskolára- fessék fel, és a 30-as övezetet terjesszék ki a Szalmavári dombig, va-

lamint kéri a gyermekek átkelését jelző közlekedési tábla elhelyezését. 
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Császár Endre képviselő 

Megkérdezi, hogy van-e arra lehetőség, hogy az Igal lakótelep és a 83-as út közötti kerékpárút 

szakaszt az autóforgalom számára biztosított útszakasztól egy szalagkorláttal elkülönítsék. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Egyetért Császár Endre képviselő úrral, elmondja, hogy amennyiben egyirányúvá tennék az 

utat, akkor lehetőség lenne a kerékpárút elkülönítésére. 

 

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

szólás. 

 

Megállapítja, hogy további kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglalt ’B’ változat elfogadásával kapcsolat-

ban.  

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 

tartózkodás mellett a ’B’ változat megvalósítását támogatja. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

rozatot hozza: 

44/2018. (V.10.) határozat 

1./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előter-

jesztés I.-VI. és VIII.-XV. pontjaiban szereplő pályázatokkal 

kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

2./ A Képviselőtestület az előterjesztés VII. pontjában szereplő 

pályázattal kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi és a ’B’ 

változat megvalósítását támogatja. 

 

A Képviselőtestület a megvalósításhoz a saját forrást felmerü-

lésekor - ha szükséges hitelfelvétel útján -, Pápa Város Önkor-

mányzata 2018. évi költségvetésében biztosítja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a pályázattal kap-

csolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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c) Pápa, Vásár utca járdáinak felújítására benyújtott pályázattal kapcsolatos 

döntés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Városfejlesztési és 

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

rozatot hozza: 

 

45/2018. (V.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 

évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pontja szerinti Önkor-

mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésre - Pápa, Vásár utca 

4573 hrsz. szilárd burkolatú járdáinak felújítása - benyújtandó pá-

lyázattal. 

 

A Képviselőtestület a pályázathoz szükséges 7 933 100 Ft saját 

forrást Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a 

9. sz. melléklet 14.3. általános tartalék terhére biztosítja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a pályázattal kapcso-

latos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

d)Tájékoztató a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatására benyújtott pályázatról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag 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. 
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A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ köz-

művelődési érdekeltségnövelő támogatására benyújtott pályázat-

ról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Egészségügyi és Szo-

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

rozatot hozza: 

46/2018. (V.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - 2018. január 

1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra - a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítását Pápa, Bakonyjákó és 

Farkasgyepű ellátási területen, a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatósággal kötött finanszírozási szerződés alapján vállalja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a finanszírozási szer-

ződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalainé Tihanyi Andrea Egyesített Szociális Intéz-

mény vezetője 

 

f) Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntés 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Mezei László főépítész. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés. 
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Mezei László főépítész 

Felhívja a figyelmet az állami főépítész véleményére, mely kimondja, hogy annak ellenére, 

hogy a hatályos településszerkezeti tervben nincsen kerékpárút jelölve, az érintett két területen 

a kerékpárutat mindenképp fel kell tüntetni a terven. A határozati javaslatot ez nem érinti. 

 

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

rozatot hozza: 

47/2018. (V.10.) határozat 

I. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Vaszari 

út külterületi szakaszának szabályozása az MH Pápa Bázisre-

pülőtérre vezető kerékpárút, a Juhar utca szabályozása kerék-

párút, körforgalom és buszmegálló helybiztosítása, a piac te-

rületére vonatkozó előírások módosítása és a Belső-Várkert 

előírásainak módosítása érdekében Pápa Településszerkezeti 

Tervének és Pápa Helyi Építési Szabályzatának egyszerűsített 

eljárás keretén belül történő módosítása kapcsán beérkezett 

véleményeket megismerte, azokat és a véleményekre adott 

észrevételeket elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a 

polgármestert, hogy a településrendezési eszközök módosítá-

sának beérkezett vélemények szerint pontosított tervezetét 

végső szakmai véleményezésre küldje meg az állami főépíté-

szi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Mezei László városi főépítész 

 

II. 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Vá-

ros Településfejlesztési Koncepciójában és Pápa Város Integ-

rált Településfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célok-

kal összhangban kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Pá-

pai Ipari Park területét, ezen belül különösen a közlekedési inf-

rastruktúra hálózat teljessé tétele érdekében a Kopja utcának a 

83. sz. országos főút várost elkerülő szakaszára történő kikö-

tését. 
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2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja 

Pápa településrendezési eszközeinek, ezen belül a település-

szerkezeti tervnek és a helyi építési szabályzatnak tárgyalásos 

eljárás szerint történő módosítását a Kopja utcának a 83. sz. 

országos főút várost elkerülő szakaszára történő kikötése tár-

gyában. 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az egyes 

tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat le-

folytatását és környezeti értékelés készítését a Kopja utca 83. 

sz. országos főút várost elkerülő szakaszára való kikötése mi-

att módosítandó településrendezési eszközök esetében nem 

tartja indokoltnak. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Mezei László városi főépítész 

 

g) Pápai Városi Óvodák Huszár lakótelepi Tagóvodájával kapcsolatos döntés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

solja. 

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

rozatot hozza: 

48/2018. (V.10.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Vá-

rosi Óvodák székhelyének változásáról, valamint a Pápai Városi 

Óvodák Huszár lakótelepi Tagóvodájába felvehető maximális 

gyermeklétszám megemeléséről szóló tájékoztatót tudomásul ve-

szi. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intéz-

mény átszervezésével kapcsolatban folytassa le a szükséges 

egyeztetéseket, melynek eredményét döntéshozatal céljából ter-

jessze a Képviselőtestület elé. 
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Határidő: azonnal, illetve legkésőbb 2018. május 31. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Verrasztó Norbert aljegyző 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni mindenkinek a munkáját.  

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 11.15 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester címzetes főjegyző 


