
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-134/2018. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. június 7-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, Zsegraics Gyula, Süle Zsolt, Kere-

csényi Zoltán 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. 

 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet és Grőber Attila képviselő a távolmaradását bejelentette. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

resztül követőket. A testület ülését 8.00 órakor megnyitja. 

 

Elmondja, hogy Dr. Bányai Katalin képviselő asszony írásban tájékoztatta arról, hogy az 

Együtt-a Korszakváltók Pártja megszűnése következtében független önkormányzati képvise-

lőként kívánja folytatni a képviselői munkáját. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 12 fő képviselő jelen van.  

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal, hogy a 66. sorszámú 

sürgősségi indítványt a napirendek közé fel kell venni. 

 

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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54/2018. (VI.7.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. június 

7-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Személyi ügy 

Intézményvezetői állásra kiírt pályázat elbírálása (Jókai Mór 

Városi Könyvtár) 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkor-

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

kormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

3. Vegyes ügyek 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 64. sorszámú előterjesztést egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. 

 

I. Személyi ügy 

Intézményvezetői állásra kiírt pályázat elbírálása (Jókai Mór Városi Könyv-

tár) 

Előadó: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A szakértői bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot fogadta el: 

1/2018. (VI.5.) szakmai szakértői bizottsági határozat 

Dr. Hermann István pályázó pályázata érvényes, mind az alaki, mind a tartalmi követelmé-

nyeknek megfelel. Pályázó a beosztás betöltéséhez a szükséges végzettséggel rendelkezik. 

A pályázó jelentős tudományos tevékenységet folytat, nyitott az új kezdeményezésekre, kivá-

ló menedzser szemlélettel rendelkezik, jövőbeni elképzelései reálisak és előremutatóak, min-

den esetben kihasználja a különböző pályázatok adta lehetőségeket.  

Eddigi vezetése alatt az intézmény a város kulturális életének fontos részévé vált és egyre 

népszerűbb a fiatalok körében. 

 

Fentieket figyelembe véve a szakmai bizottság dr. Hermann Istvánt a továbbiakban is alkal-

masnak tartja a Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöl-

tésére. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Érintett nem kérte a napirend zárt ülésen történő megtárgyalását. A szava-

záshoz minősített többség szükséges. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Dr. Hermann István pályázó 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Két kedvezően elbírált pályázatról tesz említést a Pályázó, ezekkel kapcsolatban kérdezi, hogy 

az infrastrukturális fejlesztés konkrétan mit jelent, valamint a Várostörténeti Atlasz munkái-

nak koordinálásáról kér bővebb tájékoztatást.  

 

Venczel Csaba képviselő 

Megkéri a Pályázót, hogy értékelje a mögötte lévő vezetői ciklusát, illetve az új vezetői prog-

ramjából emelje ki a legfontosabb elemeket. 

 

Dr. Hermann István pályázó 

Elmondja, hogy a könyvtár udvarán van néhány melléképület, melyeket raktározási célra 

használnak, melyből az egyik teljes felújítását tervezik. Egy olyan közösségi teret hoznak 

majd létre, amelyet elsősorban számítástechnikai oktatásra és kiállítások megtartására hasz-

nálnának. A modern művészet hatása ritkán jelenik meg a városban, ezért Ézsiás István mű-

vész úr állítja majd ki alkotásait, bemutatva a modern művészetet. A Kékfestő Múzeummal 

közösen mesevetélkedőket szerveznek. Korszerűbb számítógépeket nyertek pályázat útján, 

valamint új WIFI rendszert alakítottak ki. A jövőbeli elképzelések között szerepel, hogy a 

könyvtár a város polgárai számára egyfajta dolgozószobaként funkcionáljon, ha helytörténetet 

akarnak kutatni, fontos célnak tartja, hogy az adatokat online módon is el tudják érni. Számta-

lan adatbázist működtetnek, amelyek bárhonnan elérhetőek interneten keresztül, ezek közül a 

legfontosabb a fotóadatbázis, hiszen a családi képek háttere korabeli városról ad hű képet. 

Létezik egy „Családi fotóalbumok” előadássorozat, mely a régebbi múlttal rendelkező csalá-

dok fotóanyagát és történetét öleli fel. Az első előadáson Huszár János helytörténész szere-

pelt. Ezek a programok általában teltházasok. Most már aktívan jelentkeznek erre a program-

ra, szívesen beszélnek családjuk múltjáról. Elmondja továbbá, hogy Pápa bekerült azok közé a 

városok közé, ahol a város történetét térképek formájában dolgozzák fel. Jövő augusztus-

szeptember környékén várható az Atlasz megjelenése, mely nagyban köszönhető a város tá-

mogatásának. Az elmúlt időszak legfontosabb eredményeként a könyvtár átköltöztetését emlí-

ti meg. A műszaki gondolkodású kollégákkal együtt sikerült a jó helykihasználást megvalósí-

tani. A könyvkiválasztó tér a felnőtt könyvtár esetében csökkent, de megoldják a problémát. 

Kiemeli, hogy a fűtés biztosítása – ellentétben a Kastéllyal- megfelelő. A következő ciklus 

legfőbb feladatának egyrészt az utódja kinevelését tekinti. Az adatbázisok bővítése is fontos, 

kiemelt feladat a temetői adatbázisok bővítése, főleg az Ózsidó Temető kapcsán, hiszen jelen-

leg nincs, aki a sírfeliratokat le tudná fordítani. A könyvtár állományának kezelésben mindig 

kritikai észrevételként kapják, hogy nem elég aktív a selejtezés. Azokat a könyveket, amelye-

ket évek óta nem használtak, le kell selejtezni. Könyvárusítással is foglalkoznak, jelképes 

összegért lehet könyvet vásárolni. A közösségi terek kihasználtságát szeretnék növelni. A 

zenei könyvtár érdekes kezdeményezést tett, különféle hangszeres bemutatókat tartanak óvo-

dások, illetve általános iskolás, alsó tagozatos diákok számára. A hasonló profilú intézmé-

nyekkel, illetve az iskolákkal való együttműködést is fontosnak tartja.  
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Kerecsényi Zoltán képviselő 

Elmondja, hogy menedzser típusú vezetője van a könyvtárnak, aki nyitott a különböző intéz-

mények felé, a civil szervezeteknek mindig helyet biztosít a kulturális, közművelődési ren-

dezvények során. Kiemeli, hogy a kötészeti és sokszorosító műhely, valamint helytörténeti 

könyvkiadás megteremtése is Igazgató Úrhoz kötődik. Fontos a könyvtári szolgáltató rendszer 

megléte, mely nemcsak a városra fókuszál, hanem nyitott a járás felé is. Biztatja Igazgató 

Urat, hogy a minősített könyvtári cím megszerzése érdekében tegyenek hatékony lépéseket. 

Támogatja a Pályázót. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a könyvtár az Esterházy-kastély része volt, amikor néhány éve az áthelyezé-

séről döntöttek, sok rosszízű, bántó észrevételt kaptak. Álláspontja aszerint jó körülmények 

között működik az intézmény, annak bővítésére korlátlan lehetőség van. Amennyiben a ké-

sőbbiekben lesz anyagi lehetőség a bővítésre a könyvkiválasztó tér is tágasabbá válhat. Kiváló 

szakmai munka folyik a könyvtárban, nyilván ennek a fajta munkának az egyik biztosítéka az 

Igazgató Úr elkötelezettsége a könyvtárosság, a könyvtárak iránt. Ehhez kíván sok erőt az 

Igazgató Úrnak. 

 

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

 

Megállapítja, hogy nincs további hozzászólás. 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy dr. Hermann István önkormányzati képviselő előzetesen beje-

lentette személyes érintettségét, tekintettel arra, hogy ő maga a pályázó. Kéri a döntéshozatal-

ból történő kizárását. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a kizárással kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

55/2018. (VI.7.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 63. sorszámú 

előterjesztésre vonatkozó döntéshozatalából dr. Hermann István 

képviselőt kizárja tekintettel arra, hogy az ügy személyesen érin-

ti. 

 

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

el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza:  
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56/2018. (VI.7.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

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

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

ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjtemé-

nyi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 

összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. 

(XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével a Jó-

kai Mór Városi Könyvtár magasabb vezetői, igazgatói beosztá-

sának ellátásával 2018. július 1. napjától 2023. június 30. napjá-

ig szóló időtartamra dr. Hermann Istvánt bízza meg. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a magasabb 

vezetői megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói in-

tézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Verrasztó Norbert aljegyző 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Gratulál a Pályázónak. 

 

Dr. Hermann István pályázó 

Megköszöni a bizalmat, kollégáival együtt igyekeznek a megkezdett utat folytatni. 

 

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

mányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségve-

téséről szóló 2/2018. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Bejelenti, hogy a Sportcsarnok állagmegújítását érintő pályázatot a Magyar Kézilabda Szövet-

ség támogatja, amely nem pénzbeli támogatást jelent, hanem a Magyar Kézilabda Szövetség 

91 millió Ft értékű műszaki tartalmat valósít meg, ami kiterjed az öltöző, a homlokzat és a 

nyílászárók felújításra, a pályaburkolat cseréjére, a világítás és az elektromos hálózat korsze-

rűsítésére. Erre a beruházásra még saját és TOP-os forrás is rendelkezésre áll, így körülbelül 

300 millió forintot tudnak majd a Sportcsarnokra fordítani, mely a hatékonyabb üzemeltetést 

szolgálja. 

 

A költségvetés módosításával kapcsolatban elmondja, hogy a költségvetési főösszeg 16 milli-

árd forintra nőtt. 

 

Megkérdezi, hogy van-e napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
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Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 

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

kotja az alábbi rendeletet: 
 

20/2018. (VI.7.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város 

Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.8.) 

számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú 

önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak meg-

felelően megalkotja. 
 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 
 

Vegyes ügyek 
 

a) Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye alapító ok-

iratának módosítása 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Orbán András, az ESZI gazdasági vezetője. 
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 

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

zatot hozza: 
 

57/2018. (VI.7.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Vá-

ros Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 

1/297/2018. számú módosító okiratát, valamint 1/297-2/2018. 

számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát - melyek az előterjesztés mellékletét képezik - jóvá-

hagyja. 
 

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba 

történő bejegyzés napjával lép hatályba. 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat vég-

rehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 
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A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegy-

zőt a módosító okirat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

2. A Képviselőtestület utasítja a Pápa Város Önkormányzatának 

Egyesített Szociális Intézményének vezetőjét, hogy az alapító 

okirat alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges 

módosítását végezze el, és az egységes szerkezetű szabályza-

tot terjessze Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra. 

 

Határidő: benyújtásra: 2018. augusztus 31. 

jóváhagyásra: 2018. szeptember 30. 

Felelős: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

b) a Pápai Perutz Sport Kft. részére támogatás biztosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Pápai Perutz Sport Kft. részére a II. félévi működési támogatás kifizetését 

előbbre kellett hozni.  

 

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

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

bi határozatot hozza: 

 

58/2018. (VI.7.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Pe-

rutz Sport Kft. részére, a 2018-2019-as MLSZ NB III. férfi fel-

nőtt futball bajnokság őszi szezonjában való szerepléshez Pápa 

Város Önkormányzata 15.000.000,- Ft összegű támogatást biz-

tosít. 

 

A támogatás összege - a támogatási szerződés megkötését köve-

tően - Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében 

biztosított. 
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A Képviselőtestület utasítja a polgármestert a szükséges intéz-

kedések megtételére és felhatalmazza a támogatási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

Dr. Verrasztó Norbert aljegyző 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni mindenkinek a munkáját. Elmondja, hogy a következő testületi ülésen megtekin-

tik a volt „Véradó” épületét, este pedig a Városházán találkoznak a kovásznai delegáció tagja-

ival. 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 8.50 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester címzetes főjegyző 


