
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-         /2018. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. augusztus 9-i nyilvá-

nos ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, Császár Endre, Bocskay László, Venczel Csaba, Süle Zsolt, 

Máté István, Grőber Attila és Kerecsényi Zoltán 10 fő. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző, 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző, 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető, 

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. 

 

Dr. Vörös Ibolya, Dr. Hermann István, Dr. Bányai Katalin Erzsébet és Zsegraics Gyula képvi-

selők a távolmaradásukat bejelentették. 

 

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, 10 fő képviselő jelen van.  

Megadja a szót Varga András intézményvezető úrnak. 

 

Varga András intézményvezető 

Elmondja, hogy a Pápai Városi Televízió Téli virágzás című filmjét 2018. augusztus 20-án 19 

óra 35 perckor mutatják be az M5 csatornán. A filmet a későbbiekben a Pápa Városi Televízió 

is bemutatja majd. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal, hogy a 90. sorszámú sür-

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

rozatot hozza: 

79/2018. (VIII.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. augusz-

tus 9-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. I. Településszerkezeti terv módosítás jóváhagyása 
 

II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

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

zati rendelet módosításáról   

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Mezei László városi főépítész 
 

2. Vegyes ügyek 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 87. sorszámú előterjesztést egyhangúlag meg-

tárgyalásra javasolja. 
 

1. I. Településszerkezeti terv módosítás jóváhagyása 

 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja.  

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a tervmódosításokra azért van szükség, hogy a Területi – és Településfejlesz-

tési Operatív Program keretében elnyert pályázatok engedélyezési eljárásait megfelelő keretek 

között tudják lefolytatni. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban 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 az alábbi határo-

zatot hozza:  

 

80/2018. (VIII.9.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kopja 

utca meghosszabbításával és a 83. sz. főúti csomóponti kiala-

kításával kapcsolatos területbiztosítással összefüggésben jelen 

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

(VII.4.) Képviselőtestületi határozatával elfogadott Település-

szerkezeti tervének mellékletét képező TSZT jelű TELEPÜ-

LÉSSZERKEZETI - TERÜLETFELHASZNÁLÁSI TERV-

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

kodjon a jóváhagyott Településszerkezeti tervnek az elfoga-

dott módosításokkal egységes szerkezetben történő dokumen-

tálásáról. 

 

3. A módosítás az elfogadást követő napon lép hatályba. 

 

4. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a módosított 

településrendezési eszközöket a Településfejlesztési koncep-

cióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-

lésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormány-

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

küldje meg az érintett szerveknek. 

 

Határidő: módosításra, azonnal 

 hatálybalépésre: elfogadást követő nap 

 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Mezei László városi főépítész 

 

 

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

zati rendelet-tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2002. 

(VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Mezei László városi főépítész 

 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja.  

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 
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24/2018. (VIII.9.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Helyi 

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

zati rendelet módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati ren-

deletét, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

Vegyes ügyek 

 

a) Rendkívüli szociális támogatásra pályázat benyújtása 

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Reméli, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idén is sikerül a pályázat által forráshoz jutni. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a 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 tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

81/2018. (VIII.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 

évi C. törvény 3. melléklet I.7. és I.10. pontja szerinti, a megyei 

önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó pályázat be-

nyújtásával. 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a pályázattal kapcso-

latos intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal, legkésőbb 2018. augusztus 15. 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

      Szalai Krisztina költségvetési csoportvezető 
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b) Pápa Város Önkormányzatának Városgondoksága alapító okiratának 

módosítása 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Bakó István intézményvezető. 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e a 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 tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

82/2018. (VIII.9.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Vá-

ros Önkormányzatának Városgondnoksága 1/336-2/2018. 

számú módosító okiratát, valamint 1/336-3/2018. számú mó-

dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát – 

melyek az előterjesztés mellékletét képezik - jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba tör-

ténő bejegyzés napjával lép hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végre-

hajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt 

a módosító okirat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

2. A Képviselőtestület utasítja a Pápa Város Önkormányzatá-

nak Városgondnoksága vezetőjét, hogy az alapító okirat 

alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges mó-

dosítását végezze el, és az egységes szerkezetű szabályzatot 

terjessze Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Ösz-

szeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.  

 

Határidő: benyújtásra:    2018. augusztus 31. 

jóváhagyásra: 2018. szeptember 30. 

Felelős: Bakó István intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Ösz-

szeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 
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c) Az EFOP-4.1.3-17-00110 azonosító számú „Tanulási környezet javítása 

a Pápai Weöres Sándor Általános Iskolában című beruházás megvaló-

sításához szükséges többlet költség biztosítása 
 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a beruházás megvalósulásához közel 4 millió Ft plusz forrásra van szükség. 

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő épületen megvalósuló fejlesztésről 

van szó, javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

Megkérdezi, hogy van-e a 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 tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 
 

83/2018. (VIII.9.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja és 

támogatja a Pápai Tankerületi Központ az EFOP-4.1.3-17-2017-

00110 azonosító számú „Tanulási környezet javítása a Pápai 

Weöres Sándor Általános Iskolában” című beruházás eszközbe-

szerzéséhez szükséges költségeinek igényeit az előterjesztésben 

foglaltak alapján. 
 

A pályázat megvalósítása érdekében felmerülő bruttó 3 966 000 

Ft  többlet költséget a 2018. évi költségvetésében az általános tar-

talék terhére biztosítja. 

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 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megadja a szót Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző asszonynak. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária Címzetes főjegyző 

Elmondja, hogy közelgő nyugdíjba vonulása alkalmából, több évtizedes közigazgatási pályafu-

tása végén, amely 2 év kivételével szülővárosához kötődik, szeretne elbúcsúzni, elköszönni a 

Képviselőtestület tagjaitól és a pápai lakosoktól. Megköszöni a munkájához nyújtott segítséget, 

támogatást, valamint azt a bizalmat, amelyet végig nemcsak érzett, de meg is tapasztalhatott. 

Örül, hogy részese lehetett a város fejlődésének, épülésének, szépülésének. Azt kívánja a jövőre 

nézve is, hogy az elképzelések, a tervek váljanak valóra, szeretett szülővárosa tovább gyara-

podjon. A nehézségeket pedig közös munkával sikerüljön legyőzni, a problémákat megoldani. 

Ehhez kitartást, nagyon sok szakmai sikert, magánemberként pedig a család körében megélt 
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boldog pillanatokat, és mind ehhez jó egészséget kíván. Elmondja, hogy 2002-ben a jegyzői 

állásra benyújtott pályázatát az alábbi idézettel zárta: „Mindig az egész fele törj. De egésznek 

lenni, ha nem bírsz, láncszemként illeszd egy nagy egészbe magad.” Mindig igyekezett ezen 

gondolatok jegyében dolgozni, köszönetet mond mindenkinek, különösen a Képviselőtestület-

tagjainak és azon munkatársainak, akik ebben segítettek, társai voltak. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az itt elhangzott nyilatkozat példa nélküli, hiszen eddig még nem fordult elő, hogy vezető be-

osztású köztisztviselő a Képviselőtestület előtt jelentse be pályafutásának befejezését. El-

mondja, hogy 20 évet dolgozott együtt főjegyző asszonnyal. Ezen időszakban azon túl, hogy 

jól tudtak együtt dolgozni, sokat segítettek egymásnak, emberileg is megértették egymást, és 

ezt a munkát a polgármesterré választását követően is folytatták. Elmondja, hogy az ő felelős-

sége kiterjed arra, hogy biztosítsa a köztisztviselők számára, hogy saját felelőségükkel élni tud-

janak, munkájukat a jogszabályoknak megfelelően végezzék, és biztosítsa a bizalmat, hiszen 

anélkül nem lehet jól teljesíteni. Kívánja főjegyző asszonynak, hogy nyugdíjas éveit egészség-

ben, boldogságban, családja és leendő unokái körében tölthesse el, a 4 évtizedes szakmai ta-

pasztalatára pedig a továbbiakban is számít. Megköszöni főjegyző asszony munkáját. 

 

Megköszöni mindenkinek a munkáját. Elmondja, hogy a következő képviselő-testületi ülésre 

2018. szeptember 13-án kerül sor. 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 8.13 órakor bezárja. 
 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester címzetes főjegyző 


