
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-151/2018. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. június 28-i nyilvános 

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, dr. Vörös Ibolya, Császár Endre, Dr. Hermann István, Venc-

zel Csaba, Zsegraics Gyula, Süle Zsolt, Dr. Bányai Katalin Erzsébet, 10 fő. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző, 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző, 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető, 

Sternerné Szalai Krisztina költségvetési csoportvezető, 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

meghívottak jelenléti ív szerint, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa,  

 Dr. Bán Zsófia köztisztviselő, 

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

Bocskay László, Máté István, Grőber Attila és Kerecsényi Zoltán képviselők a távolmaradásu-

kat bejelentették. 

 

Az ülés megkezdése előtt a képviselők megtekintették a volt „Véradó” épületének felújítási mun-

kálatait, ahol a kivitelezőtől tájékozódtak a projekt előrehaladásáról. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

tül követőket. A testület ülését 14.00 órakor megnyitja. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 10 fő képviselő jelen van.  

 

A volt „Véradó” épületének megtekintése kapcsán kérdezi, hogy van-e kérdés a „Szociális alap-

szolgálatások fejlesztése Pápán” elnevezésű projekttel kapcsolatban. 

 

Megállapítja, hogy a projekttel kapcsolatban nincs kérdés, észrevétel.  

 

Elmondja, hogy a munkálatok jól haladnak, még azok a munkarészek vannak hátra, amelyek 

az épület szépségét adják majd meg. 

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal, hogy a 82. és 83. sor-

számú sürgősségi indítványokat a napirendek közé fel kell venni. 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. Kéri a testület állásfoglalását a 

fenti napirendről. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

 

59/2018. (VI.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. június 

28-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Személyi ügy 

Intézményvezetői állásra kiírt pályázat elbírálása (Pápai Vá-

rosi Óvodák) 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

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. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a közterület használat-

ról és a reklámozás rendjéről szóló 13/2013. (V.9.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

4. Beszámoló a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági tár-

saságok tevékenységéről, működéséről és gazdálkodásáról 

 

I. Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

Előadó: Dr. Lukács Endre vezérigazgató 

 

II. Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 

Előadó: Nagy Zsolt vezérigazgató 

 

III. MÉKI-R Kft. 

Előadó: Egyed Tamás ügyvezető 

 

IV. KÖZSZOLG Kft. 

Előadó: Mészáros Csaba ügyvezető 

 

V. Pápai Ipari Park Kft. 

Előadó: Schmidt Lajos ügyvezető 
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5. Beszámoló a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szak-

rendelő tevékenységéről 

Előadó: Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

6. Beszámoló Pápa Városi Óvodák tevékenységéről 

Előadó: Csákvári Judit óvodavezető 

 

7. Beszámoló a Pápa Városi Televízió tevékenységéről 

Előadó: Varga András intézményvezető 

8. Vegyes ügyek 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 68-69. sorszámú előterjesztést egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. 

 

1. Beszámoló Pápa Városi Óvodák tevékenységéről 

Előadó: Csákvári Judit óvodavezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Csákvári Judit óvodavezető. 

 

A Humánerőforrás Bizottság, a Borsosgyőri Városrész Önkormányzatának Képviselőtestülete, 

a Kéttornyúlak Városrész Önkormányzatának Képviselőtestülete és a Tapolcafői Városrész Ön-

kormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Csákvári Judit óvodavezető 

Elmondja, hogy a beszámolóban nem található meg minden tagóvoda vonatkozásában részletes 

leírás, erről az egyes intézményeknél lehet tájékozódni, vagy ő is szívesen ad felvilágosítást. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, jelentett-e feszültséget, hogy az egyik, korábban önkormányzati fenntartású óvoda 

a Református Egyházhoz került? 

 

Csákvári Judit óvodavezető 

Zökkenőmentes volt az átadás. A Református Óvodába való beíratás már a központi beíratás 

előtt megtörtént, és a szülők jelezték, hogy gyermeküket ebbe az intézménybe vették fel. Azo-

kat a gyerekeket, akiket a létszámkeret miatt nem tudtak ide felvenni, elhelyezték a tagóvodák-

ban. 

 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

Sok óvodapedagógus hagyja el a pályát a jobb kereseti lehetőség érdekében. Ezzel kapcsolatban 

kérdezi, hogy ez milyen problémákat okoz, illetve, hogy lehet ezt kezelni, lehet-e biztosítani az 

utánpótlást. Megkérdezi továbbá, hogy az Erzsébetvárosi Tagóvodában lévő napkollektorokat 

miért kellett leszerelni.  
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Csákvári Judit óvodavezető 

A nyelvvizsga kötelezettség bevezetését követően sok főiskolát végezett óvodapedagógus a 

magasabb bér miatt külföldön helyezkedett el. A helyzet orvoslására a gyakornokoknak maga-

sabb bért kínálnak, ezzel ösztönözve az ottmaradást. A meglévő óvónői létszám cserélődése 3-

5 éven belül meg fog történni. Jelen pillanatban több olyan kolléga dolgozik, akik munka mel-

lett végzik a főiskolát. A napkollektor leszerelése indokolt volt, mivel a mosogatógép használat 

miatt minimális az óvodában a melegvíz fogyasztás, illetve a konyha mérete miatt sem volt 

praktikus a nagy tartály. A napkollektor minden része jó állapotban van, átgondolják, hol lehet 

a legpraktikusabban használni.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A napkollektorok kötelező elemei voltak a pályázatnak, már akkor látszott, hogy ez egy óvoda 

esetében nem lesz a legpraktikusabb. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Megkérdezi, helytálló-e az információja arra vonatkozóan, hogy az óvodapedagógusok bére 

emelkedett? 

 

Csákvári Judit óvodavezető 

A köznevelési törvény határozza meg az óvodapedagógusok bérét. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az óvodai hálózatán belül a Belügyminisztérium segítségével és saját forrásból lehet csak be-

ruházásokat végezni. Fontosnak tartja, hogy szeptemberben a képviselők járják körül az óvo-

dákat, annak érdekében, hogy lássák az egyes intézményekben szükséges fejlesztéseket. Állás-

pontja szerint a legnagyobb fejlesztési igény a Tapolcafői Tagóvodában van, hiszen statikai 

problémákkal küzd az épület. A Kéttornyúlaki Tagóvoda esetében is indokolt a felújítás. Ezen 

óvodák fenntartását továbbra is fontosnak tartja.  

 

Köszönti az ülésen Feketéné Földi Juditot, a Pápai Járási Hivatal vezetőjét, akinek megköszöni 

a gyors és korrekt ügyintézést, együttműködő hozzáállást a TOP-os projektek megvalósítása 

kapcsán. 

 

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

 

Megállapítja, hogy nincs több kérdés, észrevétel.  

 

Tájékoztatja a testületet, hogy Zsegraics Gyula önkormányzati képviselő előzetesen bejelen-

tette személyes érintettségét, tekintettel arra, hogy a napirend előadója közeli hozzátartozója. 

Kéri a döntéshozatalból történő kizárását. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a kizárással kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 
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60/2018. (VI.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 72. sorszámú elő-

terjesztésre vonatkozó döntéshozatalából Zsegraics Gyula képvi-

selőt kizárja tekintettel arra, hogy az ügy személyesen érinti. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-

dás nélkül a Pápai Városi Óvodák működéséről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

 

2. Személyi ügy 

Intézményvezetői állásra kiírt pályázat elbírálása (Pápai Városi Óvodák) 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Csákvári Judit pályázó. 

 

A Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

záshoz minősített többség szükséges. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés a pályázatával kapcsolatban. 

Csákvári Judit pályázó 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni, hogy a Pályázó kollégáival együtt önkéntesen részt vállal abban a munkában, 

amely a határon túli testvérvárosokban működő óvódák támogatását jelenti. Megerősíti, hogy a 

testvérvárosi óvodák támogatása nem költségvetési forrásból történik, hanem önkéntes munka 

eredménye. Elmondja, hogy részt vett a Pápai Városi Óvodák rendezvényén, ahol sok óvónő 

megérdemelten kapott kitüntetést, sokan közülük fiatalok voltak, akik fiatal koruk ellenére él-

vezik az óvónői közösség megbecsülését. Kívánja, hogy egy szakmailag jól felkészült csapat 

álljon intézményvezető asszony mögött. 

 

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

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy Zsegraics Gyula önkormányzati képviselő előzetesen bejelen-

tette személyes érintettségét, tekintettel arra, hogy a pályázó közeli hozzátartozója. Kéri a dön-

téshozatalból történő kizárását. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a kizárással kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

61/2018. (VI.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 67. sorszámú elő-

terjesztésre vonatkozó döntéshozatalából Zsegraics Gyula képvi-

selőt kizárja tekintettel arra, hogy az ügy személyesen érinti. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

62/2018. (VI.28.) 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, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. 

§-ában, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 22. §-ában foglaltak figye-

lembe vételével a Pápai Városi Óvodák magasabb vezetői, óvo-

davezetői beosztásának ellátásával 2018. augusztus 1. napjától 

2023. július 31. napjáig szóló időtartamra Csákvári Juditot bízza 

meg. 

 

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 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

További jó munkát kíván Intézményvezető Asszonynak. 
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3. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. (…) önkormány-

zati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 

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

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői. 

 

Az önkormányzati intézmények vezetőivel az egyeztetés megtörtént, az intézmény-vezetők az 

előirányzat módosítási javaslatot elfogadják. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-

ság egyhangúlag, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 4 igen szavazattal, ellen-

szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, a Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellensza-

vazat nélkül, 1 tartózkodás mellett és az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy jelentős tételekről döntenek a költségvetési rendelet módosításával. Egyrészt 

bekerül a költségvetésbe a Magyar Kézilabda Szövetség 91 millió Ft értékű pályázati támoga-

tása a Sportcsarnok komplex felújítására, másrészt néhány döntés újabb beruházások elindítását 

segíti, például a Korvin utca rekonstrukciójánál további forrás biztosítását. A pótelőirányzati 

kérelmek befogadását az tette lehetővé, hogy 2017. évi pénzmaradványt tudnak igénybe venni. 

Előrevetíti, hogy több alkalommal kerül majd a testület elé a költségvetési rendelet módosítása, 

hiszen már most látszik, hogy a TOP-os beruházások kapcsán többletforrás biztosítása válik 

majd szükségessé. 

 

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 
 

21/2018. (VI.28.) 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 
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4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. (…) önkormány-

zati rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről 

szóló 13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Dr. Hermann István képviselő 

Megkérdezi, hogy a városrészekhez közel eső, betonból készült reklámhordozókon el lehetne-

e helyezni olyan plakátokat, amelyek a városrészekre jellemző épületekre, a városrészek múlt-

jára vonatkozó információkat tartamaznak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Javasolni fogja a Humánerőforrás Bizottságnak, hogy vizsgálja meg, milyen tartalommal le-

hetne ezeket ellátni. 

 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

Dicséretesnek tartja, hogy bővült a plakát elhelyezési lehetőségek száma, megkérdezi, hogy a 

Március 15. tér miért került ki a rendelet-tervezet 2. számú mellékletéből. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Korábban több helyen volt hirdetési felület, azonban ezek tönkrementek. Fontos lenne, hogy 

egységes hirdetési felületek legyenek a városban, frekventált helyeken. 

 

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 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 
 

22/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterület 

használatáról és a reklámozás rendjéről szóló 13/2013. (V.9.) 

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 
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5. Beszámoló a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tevé-

kenységéről, működéséről és gazdálkodásáról 

 

I. Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. Víz- és Csatornamű Zrt. 

Előadó: Dr. Lukács Endre vezérigazgató 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van dr. Lukács Endre a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezér-

igazgatója. 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az 

előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Dr. Lukács Endre vezérigazgató 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. a város egyik legértékesebb gazdasági társa-

sága, még akkor is, ha annak működtetéséből a város nem tesz szert haszonra. Más térségekkel 

összevetve a szolgáltatás hatékonyságát, minőségét, árát tekintve a Pápai Vízmű kiválóan tel-

jesít, kiemelkedő, hogy Veszprém megye legjobb 300 társasága között szerepel. A gördülő fej-

lesztési tervnek megfelelően a társaság beruházásokat is hajt végre a városban. 

 

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 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. tevékenységéről, 

működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

II. Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 

Előadó: Nagy Zsolt vezérigazgató 

 

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

tója. 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az 

előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Süle Zsolt képviselő 

2017-es évet kiemelkedőnek sikeresnek ítélte vezérigazgató úr. Ezzel kapcsolatban kérdezi, 

hogy egy kevésbé szerencsés év nem okozna-e anyagi nehézségeket a társaság számára. A be-

számolóban olvasható, hogy megszűnt az együttműködés az Önkormányzat egyik intézményé-

vel, tudják-e az ebből származó bevételt pótolni, illetve körvonalazódik -e egy másik megálla-

podás Pápa Város Önkormányzatával. Megkérdezi továbbá, hogy ebben az évben várható-e, 

hogy a társaság telkek értékesítéséből jut bevételhez, valamint, hogy várható-e a régóta terve-

zett fürdőhöz kötődő szálláshelyek létesítésének megvalósítása. 

 

Nagy Zsolt vezérigazgató 

Valóban a legeredményesebb év volt a 2017-es év az elmúlt 5 év távlatában. A vendégforgalom 

esetleges csökkenése mindig nehézségeket okoz, de a kiadásaikat mindig a bevételeikhez iga-

zították, így lesz ez idén is. Ebben az évben valóban megszűnt Pápa Város Önkormányzatának 

egyik intézményével fennálló megállapodás. Ezt a tényt a 2018-as üzleti tervben figyelembe 

vették. Ezért kérték a folyószámlahitel emelését is. Célja, hogy a gazdasági társaság önállóan 

tudjon működni, amely a szálláshely megvalósítás nélkül is reális cél lehet. Az Önkormányzat-

tal folyamatban vannak az egyeztetések, polgármester urat kéri, vázolja majd ennek részleteit. 

A Kisfaludy program kapcsán szeretnének pályázni szálláshelyre, hiszen vannak olyan hírek, 

hogy a pályázatot kiterjesztik a Bakony régióra, erre készülnek, hogy amennyiben ez megvaló-

sul, naprakészen tudják várni. 2020-ban várhatóan elfogynak azok a telkek, amelyeket értéke-

síteni tudnak, de ez nem fog likviditási problémát jelenteni a társaság számára. 

 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

Megkérdezi, hogy milyen megyehatáron túl nyúló reklámtevékenységet folytatott a társaság 

annak érdekében, hogy növekedjen a látogatottság. Elmondja továbbá a fürdővel kapcsolatos 

személyes tapasztalatait is. Álláspontja szerint sok minden nagyon jól működik, azonban szá-

mos apróság megkeseríti a vendégek életét. Példaként említi a tusolókkal kapcsolatos problé-

mákat, kiemeli a szappanadagoló nem megfelelő működését, illetve a függöny hiányát.  

 

Nagy Zsolt vezérigazgató 

Sok mindent kellene még változtatni a fürdőn, de sajnos az anyagi lehetőségek korlátozottak. 

Nem sok fürdőben van zuhanyfüggöny, hiszen ezeket nagyon nehéz tisztán tartani. A pápaiak 

hozzászoktak a zuhanyfüggöny meglétéhez, így annak hiányát nehéz elfogadtatni velük. Para-

pet fallal lehetne ezt pótolni, azonban nem így alakították ki a zuhanyzókat. Bízik abban, hogy 

a későbbiekben lesz lehetőség új öltözők kialakítására, és ebben az esetben a mostani fejleszté-

sek kidobott pénznek minősülnének. Az észrevételeket figyelembe veszi mindenképp. A rek-

lámtevékenység kapcsán elmondja, hogy igyekeznek egyre több embert elérni. Bővíteni fogják 

a reklámozás körét, elmozdulnak a közösségi média irányába. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy kormányzati támogatásnak köszönhetően tőkét emeltek a társaságban és visz-

szafizették a beruházási hiteleket, a fizetési kötelezettségek finanszírozása a Jókai Mór Műve-

lődési és Szabadidő Központtal kötött bérleti szerződés révén volt biztosított. Az együttműkö-

dés megszűnt, viszont a kiadások is jelentős részben mérséklődtek. Az amortizációs költségeket 

is meg kell teremteni és a fejlesztésekre is kell forrás. A fejlesztésre nagy szükség van, hiszen 

a környéken sok fürdővel kapcsolatos beruházás várható. A fejlesztés 2-3 lényeges elemből áll, 

a két épület közötti közös beléptető kialakítása, új öltözőblokk kialakítása, annak tetejére pedig 

szálloda létesítése. A lehetséges források a tőkeemeléssel biztosíthatók, a Magyar Állam ebben 

való részvétele azonban jelenleg nem várható. Jelenleg három ingatlan értékesítése lehetséges, 

a szálloda létesítésének területe, az apartmanházak kialakításának területe, valamint a Zöld Vá-

ros 2. projekthez szükséges területek, amelyeket az Önkormányzat fog megvásárolni. A Feny-

ves utcai telkek kelendőek. Bízik a júliusi-augusztusi jó időben, ami a fürdő látogatottságának 

emelkedéséhez fog vezetni. A másik fejlesztési forrás a hitel, hiszen jelenleg nincs beruházási 

hitele a fürdőnek, a hitelfelvétel azonban csak akkor lehetséges, ha az Önkormányzat készfizető 

kezességet vállal. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. tevékenységéről, 

működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

III. MÉKI-R Kft. 

Előadó: Egyed Tamás ügyvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Egyed Tamás a MÉKI-R Kft. ügyvezetője. 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az 

előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Egyed Tamás ügyvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A MÉKI-R Kft ügyvezetője minden évben jelzi, hogy hamarosan be fog telni az Alsóvárosi 

temető. A tervezők megkapták a feladatot, hogy egy új köztemető helyét jelöljék ki, a megva-

lósítás költsége magas, de nyilván meg kell oldani. 

 

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

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a MÉKI-R Kft. tevékenységéről, működéséről és 

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

IV. KÖZSZOLG Kft. 

Előadó: Mészáros Csaba ügyvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Mészáros Csaba a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az 

előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Mészáros Csaba ügyvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatásban nagyon sok válságtünet van Magyaror-

szágon. Meglehetősen szabálytalan ütemben érkeznek a számlák, amelyért nem a helyi cég fe-

lelős. Vannak olyan települések, ahol a Katasztrófavédelemet bízták meg a feladat ellátásával. 

 

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 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. tevékenységéről, mű-

ködéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

V. Pápai Ipari Park Kft. 

Előadó: Schmidt Lajos ügyvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Schmidt Lajos a Pápai Ipari Park Kft. ügyvezetője. 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az 

előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Schmidt Lajos ügyvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy korábban döntött a testület a társaság Pápai Városfejlesztő Társaság Kft-be 

történő beolvadásáról. 

 

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 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a Pápai Ipari Park Kft. tevékenységéről, működésé-

ről és gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

6. Beszámoló a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő tevé-

kenységéről 

Előadó: Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

A napirend tárgyalásánál jelen van Eck Ferenc Zsolt gazdasági igazgató. 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

1 tartózkodás mellett, a Borsosgyőri Városrész Önkormányzatának Képviselőtestülete, a Két-

tornyúlak Városrész Önkormányzatának Képviselőtestülete és a Tapolcafői Városrész Önkor-

mányzatának Képviselőtestülete egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

Bemutatja az új gazdasági igazgatót, Eck Ferenc Zsoltot, aki 2017. július 1. óta tölti be ezt a 

pozíciót. A Pápai Kórház életében az elmúlt öt év sikertörténet volt, amit a beszámolóban leír-

tak egyértelműen alátámasztanak. 3.5 milliárd forintnyi állami támogatást kapott a kórház, 

amelyből meg tudták azt újítani infrastrukturálisan, betegelhelyezés és gépműszerpark tekinte-

tében. Megfelelő munkakörülményeket tudtak teremteni a dolgozóknak. A jó szakmapolitiká-

nak köszönhetően jelenleg elmondható, hogy rendelkeznek azzal a humánerőforrással, amellyel 

zavartalanul tudják biztosítani a betegek ellátását. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Süle Zsolt képviselő 

A problémákat nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Olyan dolgokra kérdez rá, amely álláspontja 

szerint régóta aggasztja a betegeket. Probléma az orvoshiány, az elmaradó rendelések, a hosszú 

várólisták. Erre nem tudja azt mondani, hogy sikertörténet. Sokszor nem megfelelőek a higié-

niai körülmények. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a beteg és az ellátó személyzet közötti 

viszony nem megfelelő, a személyzet egy csekély része nem megfelelő empátiával közelít a 

betegekhez, de ez sok esetben kölcsönös. Ezt az egészségügyi dolgozók mentális felkészítésé-

vel lehetne kezelni. 
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Dr. Péntek Árpád képviselő 

A kórház a humánerőforrás problémák megoldására nyert olyan pályázatot, amely a szakorvo-

sok, szakápolók pótlását, képzését segíti elő, ennek konkrétumairól kérdez. Megkérdezi to-

vábbá, hogy a igaz-e az, a közösségi médiában terjedő hír, mely szerint a 30%-os bérfejlesztés 

nem okozott nettó béremelkedést az egészségügyi dolgozók számára. 

 

Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

Süle Zsolt képviselő úr hozzászólásával kapcsolatosan elmondja, hogy sikertörténet alatt a kór-

házban az elmúlt öt évben magvalósult beruházásokat érti. A Pápai Kórház jelenleg nem küzd 

orvoshiánnyal, az elmúlt évben 11 szakorvos érkezett, 3 távozott az intézményből. A 8 érkező 

orvost nem teljes állásban foglalkoztatják, de az ellátás megoldható. Az érsebészeten fordul elő, 

hogy elmarad egy-egy rendelés, az orvosokon kívül álló okok miatt. A várólista hosszúságának 

megítélése szubjektív. A háziorvosoknak bizonyos protokollokat kell tartania, és ez megemeli 

a betegellátási terheket. A leghosszabb várakozási idő az ultrahang vizsgálaton van, hiszen a 

sürgősségire érkező betegeknél soron kívül el kell végezni az ultrahang vizsgálatot, amely szin-

tén növeli a várakozási időt. Az intézmények közötti jó együttműködés miatt a váratlan hely-

zetek is megoldhatók. Az empátiával kapcsolatban elmondja, hogy gyakran nincs idő a túlzott 

kedvességre, hiszen egyfajta katonás rendben kell ellátni a betegeket. Nyilván ezek a viszonyok 

kétoldalúak, egyetért azzal, hogy a betegellátó személyzetnek kellene nagyobb empátiával ren-

delkeznie. Elítéli a facebookon terjengő, hangulatkeltő bejegyzéseket. Elmondja, hogy a face-

bookon érkező megkereséseket udvariasan elhárítja, kéri, a problémákkal ne ezen a fórumon 

keressék meg. Amennyiben a dolgozókkal kapcsolatban panasz érkezik, intézményen belül pró-

bálják megoldani. A tisztasággal kapcsolatban elmondja, hogy amíg a takarítók a kórház alkal-

mazásában álltak, addig könnyebb volt a felügyeletük. Jelenleg a takarítást külső cég látja el. 

akiktől gyakran kapják azt a magyarázatot, hogy a takarítógépeik régiek, a közösségi terek kap-

csán elmondja, hogy azok használatánál kellene jobban odafigyelni. 

 

Süle Zsolt képviselő 

A tisztaságot sokszor olyan emberek is kifogásolják, akik az orvosi személyzettel teljes mér-

tékben meg vannak elégedve. 

 

Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

Minden kritikát fogadnak. Dr. Péntek Árpád képviselő úr kérdésére elmondja, hogy az állami 

támogatások révén olyan pályázatokat is maguknak tudnak, amely a humánerőforrással kap-

csolatosak. A szakorvosokat a piaci áron kell foglalkoztatni, a közalkalmazotti bértábla szerint 

fizetésért nem jelentkezik osztályvezető orvos. A pályázatnak köszönhetően több remek szak-

embert tudnak alkalmazni.  

 

Eck Ferenc Zsolt gazdasági igazgató 

Valóban előfordult a pápai dolgozók esetében, hogy a béremelés nem valósult meg teljes mér-

tékben. Az A és B fizetési osztályba tartozók esetében fordult ez elő. Összeségében elmond-

ható, hogy minden dolgozó megkapja az őt jogszabály szerint megillető bért. 
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Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

A szakdolgozók nagy része olyan korú, hogy legalább 50%-kal emelkedett a bére, az orvosdok-

torok esetében ez 60% volt. Elmondható, hogy azon dolgozók, akik elhagyták a pályát, a bér-

emelést követően visszajöttek a kórházba dolgozni. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Sokak szerint a magyar egészségügyet az elmúlt időszakban csak a benne dolgozók önzetlen-

sége és hivatástudata tartotta életben. Hálát és köszönetet mond az egészségügyben dolgozók-

nak, akik megalázó körülmények és bérezés mellett végzik a munkájukat. A betegek gyakran 

még rosszabbul lesznek, amikor találkoznak a kórházi körülményekkel. Ez annak a hibás poli-

tikának a bűne, amely az elmúlt 15-20 évben sok mindent a magyar emberek gyógyítása elé 

helyeztett, és ez a Pápai Kórházra is igaz. Minden egészségben dolgozónak sok erőt kíván az 

általuk végzett áldozatos munkához. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Saját tapasztalatát mondja el, mely nem támasztja alá a hosszú várakozási listát. Az év első 

felében hosszabb időt töltött a rehabilitációs részlegen. Tisztaságot tapasztalt, az ottani légkör-

ben nem érzett problémát, a szakszemélyzet maximális lelkiismerettel kezelte az összes ottlévő 

beteget. Napról napra érezte a javulást. Nem kifogástalan a magyar egészségügy, a szakrende-

lőben délelőtt túl nagy a tömeg, jobban is lehetne szervezni az időpontokat. Elmondja, hogy 

amióta nem takarítócéggel látják el a takarítási feladatokat, sokkal tisztább a könyvtár, valószí-

nűleg saját dolgozóval ez hatékonyabban valósítható meg.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A nyugat-európai rendszer eltéréseit hozza példaként. Kampenben, ahol 50 ezer lakos van, 

nincs kórház. A magyar Kormány amellett áll ki, hogy folytassa a megörökölt hagyományokat. 

1990-1998 között nem kapott infrastrukturális fejlesztést a Pápai Kórház, 1998-2002-között 1.5 

milliárdot, 2002-2010 között semmit és 2010 után 3.6 milliárd forintot kapott. Személyzeti 

problémákkal mindenhol küzdenek. Az európai típusú egészségügyi képzés Európában kelet-

kezik. Azzal, hogy Nyugat-Európába mennek dolgozni az orvosok, jelenleg nem lehet felvenni 

a versenyt. Reméli, hogy olyan egészségpolitika valósul meg, amely támogatja a kisvárosi kór-

házakat, valamint a szakemberek itthon maradását. Fontosnak tartja, hogy történjenek meg a 

mentális változások, minden nagyobb területi egységben kialakuljanak azok az ellátások, ame-

lyek egymásra támaszkodva biztonságot jelentenek. Megköszöni a Főigazgató Asszony és 

munkatársai türelmes munkáját és jó egészséget kíván munkájuk további ellátásához. 

 

Dr. Vörös Ibolya főigazgató 

Megköszöni Süle Zsolt képviselő úrnak az elismerő szavakat, egyben meghívja egy kórház lá-

togatásra. Polgármester úrnak és az önkormányzatnak pedig köszöni, hogy mindig megkapták 

a szükséges segítséget az uniós pályázatok megvalósítása során.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

el. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a testületet, hogy dr. Vörös Ibolya önkormányzati képviselő előzetesen bejelen-

tette személyes érintettségét, tekintettel arra, hogy ő a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőinté-

zeti Szakrendelő főigazgatója. Kéri a döntéshozatalból történő kizárását. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a kizárással kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

63/2018. (VI.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 73. sorszámú elő-

terjesztésre vonatkozó döntéshozatalából dr. Vörös Ibolya képvi-

selőt kizárja tekintettel arra, hogy az ügy személyesen érinti. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-

dás nélkül a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakren-

delő tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 16.00 órakor szünetet rendel el, majd 16.15 órakor folytatódik 

a napirendek tárgyalása. 
 
(Dr. Hermann István önkormányzati képviselő a testület üléséről távozott, jelen van 9 fő képvi-

selő.) 

 
 

7. Beszámoló a Pápa Városi Televízió tevékenységéről 

Előadó: Varga András intézményvezető 

A napirend tárgyalásánál jelen van Varga András intézményvezető. 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartóz-

kodás mellett, a Borsosgyőri Városrész Önkormányzatának Képviselőtestülete, a Kéttornyúlak 

Városrész Önkormányzatának Képviselőtestülete és a Tapolcafői Városrész Önkormányzatá-

nak Képviselőtestülete egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Varga András intézményvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 
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Dr. Péntek Árpád képviselő 

Megkérdezi, hogy a Pápa Városi Televízió 25 éves évfordulója alkalmából terveznek-e progra-

mot. Javasolja, hogy készítsenek egy sorozatot a televízió elmúlt 25 évéről. 

 

Varga András intézményvezető 

Mindenképpen megtartják a 25 éves évfordulót, egy nagyobb, kiemelt műsor megszervezését 

tervezik. Jó felvetésnek tartja dr. Péntek Árpád képviselő úr javaslatát, Elmondja, hogy az egyik 

kollégája feldolgozza az elmúlt évek adásait, melyek 2001-ig megtekinthetőek. Az év elején 

számítógépes fejlesztés történt. Jelenleg a kamerák megújítása szükséges. A helyiség bővítésére 

is nagy szükség volna. Nagy átalakítást jelentene, így erre az időre a működést meg kellene 

szervezni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs. 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-

dás nélkül a Pápa Városi Televízió tevékenységéről szóló beszá-

molót elfogadja. 

 

 

Vegyes ügyek 

 

a) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztéséhez, bővítéséhez szükséges több-

letforrás biztosításáról szóló határozat kapcsán elmondja, hogy a támogatási szerződés módo-

sítása iránti kérelmet 4 hónapja benyújtották, ennek elbírálása azóta függőben van. 

 

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

64/2018. (VI.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 184/2017. 

(XII.22.) határozat, a 30/2018. (III.6.) határozat, az 53/2018. 

(V.30.) határozatának 1. pontja, az 56. és 58/2018. (VI.7.) határo-

zat végrehajtására adott jelentést elfogadja. 
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b) TOP-os pályázatokról tájékoztató 

 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az 

előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztés a TOP-os pályázatok aktuális állapotáról szól, amely elutasítást is tartalmaz. 

Többletforrást kell biztosítani az energetikai korszerűsítéséhez, ennek a rendelkezésre állásáról 

kell nyilatkozni. A projekt megvalósításához hitelt kell igénybe venni, mivel a 300 millió Ft-os 

projekt költségei 450 millió forintra emelkedtek a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően. 

A pályázat 5 önkormányzati intézmény energetikai korszerűsítését tartalmazza. 

 

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

65/2018. (VI.28.) határozat 

1./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előter-

jesztés I.-VII. és IX.-XVIII. pontjaiban szereplő pályázatokkal 

kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi 

2./ A Képviselőtestület az előterjesztés VIII. pontjában szereplő 

pályázattal kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi és kije-

lenti, hogy a TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00012 számú, Pápa Vá-

ros Közintézményeinek Energetikai Korszerűsítése a Fenntart-

hatóság Jegyében című pályázat megvalósítása iránt elkötele-

zett, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertesé-

vel szerződést köt, a megvalósításhoz szükséges saját forrást 

felmerülésekor – ha szükséges, hitelfelvétel útján -, Pápa Vá-

ros Önkormányzata 2019. 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 és Környéke Tűzvédelméért 105 Közalapítvány alapító okiratának 

módosítása 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A jogszabály lehetővé teszi a felügyelőbizottság megszüntetését, ami az alapítvány működését 

egyszerűsíti, de nyilván nem jelenti a kontroll megszűnését. 
 

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 
 

66/2018. (VI.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a 

„Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105” Közalapítvány egységes 

szerkezetű, az előterjesztés mellékletét képező Alapító okiratát. 

Utasítja a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

az egységes szerkezetű Alapító okirat aláírására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző 

 

d) Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító ok-

iratának módosítása 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van dr. Lukács Endre a Kuratórium elnöke. 
 

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 
 

67/2018. (VI.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a 

„Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105” Közalapítvány egységes 

szerkezetű, az előterjesztés mellékletét képező Alapító okiratát. 
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Utasítja a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

az egységes szerkezetű Alapító okirat aláírására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző 

e) Prémiumfeladatok meghatározása (Pápai Platán Nonprofit Kft., Pápai Vá-

rosfejlesztő Kft.) 
 

A napirend tárgyalásánál jelen vannak Rádi Róbert és Boros Katalin ügyvezetők. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági 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 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 
 

68/2018. (VI.28.) határozat 

I. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Vá-

rosfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetője részére 2018. üzleti évre 

az alábbi prémiumfeltételeket határozza meg: 

 

I. Az éves prémium keret 40 %-a: 

A 2018. évi üzleti terv megvalósítása: 

 

 

A szabad kapacitás függvényében egyéb önkor-

mányzaton kívüli megrendelések felkutatása és a 

2018. évi üzleti tervben előírt bevételek elérése 

vagy meghaladása. 

Határidő: 2018. december 31., de legkésőbb a 2018. évi beszámoló elfogadása 

II. Az éves prémium keret 30 %-a:  

A gazdasági társaság működését és gazdálkodását meghatározó: 

  - folyamatos likviditás biztosítása  

  -a Társaság alapító okiratában foglaltak maradék-

talan betartása, figyelemmel a taggyűlés összehí-

vásának eljárás rendjére, a napirendi pontok ösz-

szeállítására, az előterjesztések pontosságára és 

áttekinthetőségére. 

-belső szabályzatok elkészítése, illetve felülvizs-

gálata, betartása és betartatása. 
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Határidő: 2018. december 31., de legkésőbb a 2018. évi beszámoló elfogadása 

III. Az éves prémium keret 30 %-a:  

2018. évben pályázatokon való aktív részvétel (min. 3.), ide nem értve a szerződéses jogvi-

szonyon alapuló pályázati közreműködéseket. Eredménytelen pályázat vagy pályázati lehe-

tőségek hiányában a taggyűlés részére tájékoztató, beszámoló készítése. 

Határidő: 2018. december 31., de legkésőbb a 2018. évi beszámoló elfogadása 

 

A prémium összege legfeljebb az ügyvezető éves bérének 50 % -

a lehet. 

A prémium kifizetésére legkorábban 2019. május 31. követően 

kerülhet sor. 

 

Nem fizethető prémium abban az esetben: 

- ha a társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, vám, stb.) áll 

fenn az üzleti év végén, 

- ha az ügyvezető ellen a munkavégzéséhez kapcsolódó fegyelmi 

eljárás indult, vagy írásbeli figyelmeztetésben részesült. 

 

Prémium fizetésére csak pozitív folyószámla egyenleg esetén ke-

rülhet sor, hitelből prémium nem fizethető. 

 

Prémiumcsökkentő tényező jogszabály alapján vagy a tulajdonos 

felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség nem, illetve nem ha-

táridőre történő teljesítése, a kifizethető prémium 20%-ának mér-

tékéig. Az ügyvezetők munkaviszonyának évközben történő 

megszűnése esetén a prémium időarányos része számolható el a 

tárgyévi mérlegbeszámolót elfogadó taggyűlés alapítói határoza-

tának kiadását követően. 

 

II. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Platán 

Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője részére 

2018. üzleti évre az alábbi prémiumfeltételeket határozza meg: 

 

I. Az éves prémium keret 60 %-a: 

A 2018. évi üzleti terv megvalósítása az alábbi bontásnak megfelelően: 

 30 

% 

A 2018. évi üzleti tervben meghatározott nem üze-

meltetési szerződések alapján előírt bevételek el-

érése vagy meghaladása. 

 30 

% 

 

2018. évben az Esterházy-kastély látogatói létszá-

mának az előző évihez képest 5 %-os emelése. 

Határidő: 2018. december 31., de legkésőbb a 2018. évi beszámoló elfogadása 

II. Az éves prémium keret 20 %-a:  
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A gazdasági társaság működését és gazdálkodását meghatározó: 

  - folyamatos likviditás biztosítása  

  - kintlevőségek csökkentése 

  -a Társaság alapító okiratában foglaltak maradék-

talan betartása, figyelemmel a taggyűlés összehí-

vásának eljárás rendjére, a napirendi pontok össze-

állítására, az előterjesztések pontosságára és átte-

kinthetőségére. 

-belső szabályzatok elkészítése, illetve felülvizs-

gálata, betartása és betartatása. 

Határidő: 2018. december 31., de legkésőbb a 2018. évi beszámoló elfogadása 

 

III. Az éves prémium keret 20 %-a:  

2018. évben pályázatokon való aktív részvétel (min. 3.). Eredménytelen pályázat vagy pá-

lyázati lehetőségek hiányában a taggyűlés részére tájékoztató, beszámoló készítése. 

Határidő: 2018. december 31., de legkésőbb a 2018. évi beszámoló elfogadása 

 

 

A prémium összege legfeljebb az ügyvezető éves bérének 60 % 

-a lehet. 

A prémium kifizetésére legkorábban 2019. május 31. követően 

kerülhet sor. 

 

Nem fizethető prémium abban az esetben: 

- ha a társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, vám, stb.) áll 

fenn az üzleti év végén, 

- ha az ügyvezető ellen a munkavégzéséhez kapcsolódó fe-

gyelmi eljárás indult, vagy írásbeli figyelmeztetésben részesült. 

 

Prémium fizetésére csak pozitív folyószámla egyenleg esetén ke-

rülhet sor, hitelből prémium nem fizethető.  

 

Prémiumcsökkentő tényező jogszabály alapján vagy a tulajdonos 

felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség nem, illetve nem ha-

táridőre történő teljesítése, a kifizethető prémium 20%-ának mér-

tékéig. Az ügyvezetők munkaviszonyának évközben történő 

megszűnése esetén a prémium időarányos része számolható el a 

tárgyévi mérlegbeszámolót elfogadó taggyűlés alapítói határoza-

tának kiadását követően. 
 

f) A hévízi 1583 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
 

Az Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az 

előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Semmiféle hasznosítása nem történik az ingatlannak, ezért javasolják az értékesítést. 
 

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

Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

Tekintettel arra, hogy Hévíz idegenforgalmi központ, megkérdezi, hogy lehetne-e ezt a területet 

hasznosítani és nem eladni. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A városnak azok az ingatlanok, amelyek a pihenést szolgálják, nem hoznak hasznot. Az érté-

kesítést az indokolja, hogy nem látják hasznosíthatónak. 
 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

Megkérdezi, hogy az ebből az ingatlanból befolyt pénzt a büki panzió felújítására rá lehet-e 

fordítani. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nem látja akadályát. 
 

Unger Tamás alpolgármester 

Az ingatlan csak kiadást jelent az Önkormányzat számára, most is szerződést kellene kötni a 

kaszálásra. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

69/2018. (VI.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkor-

mányzat tulajdonát képező hévízi 1583 hrsz.-ú, 2636 m² területű, 

kivett beépítetlen terület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, 

belterületi, forgalomképes ingatlant Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 

7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete 11.§ (3) bekezdés alap-

ján, bruttó 61.000.000,- Ft alapáron, pályázat útján értékesíti. 

Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos intézkedé-

sek megtételére, felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 
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g) Losonc delegációs döntés 
 

A Humánerőforrás Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangú-

lag elfogadásra javasolja. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

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

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 
 

70/2018. (VI.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

a polgármestert, hogy a 2018. augusztus 23. és augusztus 26. kö-

zötti időszakban a Losonci Városi Napokra Pápa város képvise-

letében utazó delegációban résztvevőket felkérje és kijelölje. 

Az utazás felmerülő költségeinek fedezetét Pápa Város Önkor-

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

mányzati rendelete 7. számú mellékletében a 14.7. Közművelő-

dési és oktatási feladatok cím terhére biztosítja. 

Határidő: azonnal, illetve 2018. augusztus 23-26. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
 

h) A MIG 21-es emlékmű felállításának többletköltségével kapcsolatos döntés 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Augusztus 11-én Pápán tartják a Magyar Légierő Napját, azonban ez a beruházás addig nem 

készül el. A legkedvezőbb ajánlat 25 millió forint, ezért kell a 8 millió forintot biztosítani. 

 

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 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat ellenében és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 
 

71/2018. (VI.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenntartja a 

MIG-21 emlékmű felállításával kapcsolatos döntését. 

A pályázat megvalósítása érdekében felmerülő bruttó 8.000,-e Ft 

többlet költséget a 2018. évi költségvetésében az általános tarta-

lék terhére biztosítja. 
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Utasítja a polgármestert az ezzel kapcsolatos szükséges intézke-

dés megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 
 

i) Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A kisajátítások miatt kell a szabályozási tervet módosítani. 
 

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

72/2018. (VI.28.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Vá-

ros Településfejlesztési Koncepciójában és Pápa Város Integ-

rált Településfejlesztési Stratégájában megfogalmazott célok-

kal összhangban kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Tég-

lagyári úti barnamezős terület rehabilitációjának akcióterüle-

tét. 
 

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 TOP-2.1.1-15 barnamezős 

területek rehabilitációja projektnek megfelelően.  
 

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 településrende-

zési eszközöknek a TOP-2.1.1-15 barnamezős területek reha-

bilitációja projektnek megfelelő módosításához nem tartja in-

dokoltnak.  
 

Határidő:  azonnal és folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 Mezei László városi főépítész 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Bejelenti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján indítványozza a 81. sorszámú előterjesztés 

tárgyalására zárt ülés elrendelését. 

 

Indítványozza az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 81. 

sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind az önkormányzat, mind pe-

dig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak elő-

zetes nyilvánosságra kerülése.” 

 
 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határo-

zatot hozza: 
 

73/2018. (VI.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 81. sor-

számú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind 

az önkormányzat, mind pedig az előterjesztéssel érintett másik fél 

üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak előzetes nyilvá-

nosságra kerülése. 

 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülésen folytatja a napirendek tárgyalását. 
 

A polgármester a képviselőtestület nyilvános ülését 16.58 perckor ismételten megnyitja. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntését. 
 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 17.00 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester címzetes főjegyző 


