
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. szeptember 13-i nyil-

vános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Vörös Ibolya, Dr. Hermann István, Bocskay László, dr. Bányai Katalin Er-

zsébet, Süle Zsolt, Máté István, Grőber Attila és Kerecsényi Zoltán 10 fő. 

 

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. 

 

Unger Tamás alpolgármester, Dr. Péntek Árpád, Császár Endre és Venczel Csaba képviselők 

a távolmaradásukat bejelentették. 

 

Az ülésen Polgármester Úr Pro Publico díjat ad át Mészáros Márton részére, a Földrajzi Tu-

dományos Olimpián elért eredménye okán. 

 

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.  

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal, hogy a 104. 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 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

 

 

 

 



2 

 
 

84/2018. (IX.13.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. szept-

ember 13-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

1. I.  Településszerkezeti terv módosítás jóváhagyása 

II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

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

mányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Mezei László városi főépítész 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és természet-

ben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal felnőt-

tek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az ez-

zel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 5/2015. (II.27.) ön-

kormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a belváros közlekedé-

séről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosítá-

sáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

4. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről 

Előadó: Dr. Hermann István elnök 

 

5. Beszámoló a Pápa városában működő bölcsődék tevékenysé-

géről 

Előadó: intézményvezetők 

 

6. Vegyes ügyek 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 91. és 92. sorszámú előterjesztést egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. A 93. sorszámú előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Bizottság által elfogadott módosítással egyhangúlag javasolja megtárgyalásra. 

 
 



3 

 
 

1. I. Településszerkezeti terv módosítás jóváhagyása 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Mezei László főépítész. 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja.  

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi főépítész urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Mezei László főépítész 

Elmondja, hogy az állami főépítésztől megkapták a záró főépítészi véleményt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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:  

 

85/2018. (IX.13.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „TOP-

2.1.1-15-VE1-2016-00002 Felhagyott ipari-szolgáltató pe-

remterület környezeti rehabilitációja” megjelölésű projekt 

megvalósítása érdekében a Sport park és környezete területét 

érintően jelen határozat 1. melléklete szerint módosítja Pápa 

98/2002. (VII.4.) képviselőtestületi határozatával elfogadott 

Településszerkezeti Tervének mellékletét képező TSZT jelű 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI - TERÜLETFELHASZNÁLÁSI 

TERV-et. 

 

2. A módosítás az elfogadást követő napon lép hatályba. 

 

3. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a módosí-

tott településrendezési eszközöket a településfejlesztési kon-

cepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a te-

lepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településren-

dezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Kormányrendelet 43. § (2) bekezdésében foglalt módon te-

gye közzé és küldje meg az érintett szerveknek. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

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

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

(VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Mezei László városi főépítész 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Mezei László főépítész. 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja.  

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi főépítész urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Mezei László főépítész 

Az előterjesztésben foglalt szerkezeti tervnek a Helyi Építési Szabályzatban való megjelenését 

foglalja magában a rendeletmódosítás. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a rendelet módosítása hosszú előkészítő folyamat eredménye, melyre az enge-

délyezési eljárás lefolytatása, valamint a területszerzés miatt volt szükség. 

 

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: 

 

 

25/2018. (IX.13.) 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 
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III. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. (…) önkormány-

zati rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint 

a gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátá-

sokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 5/2015. (II.27.) ön-

kormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

Az Egészségügyi és Szociális 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: 

 

 

26/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal 

felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az 

ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 5/2015. (II.27.) ön-

kormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú önkor-

mányzati rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak megfele-

lően megalkotja. 

 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

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

zati rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Radó István közterület-felügyelet vezető, Dr. Varga Balázs 

r. alezredes. 
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A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja, az alábbi módosítással: 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. 

(V.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 

„4. § 

(1)      A behajtási korlátozás alá eső területre engedély nélkül behajthat  

a) a KRESZ 14. § (12)-(14) bekezdései alá tartozó jármű,  

b) a taxi,  

c) a konflis,  

d) elektromos gépjármű töltési céllal, 

e) gumikerekes városnéző kisvonat, és 

f) a szolgáltatást nyújtó személy járműve a szolgáltatás teljesítése során legfeljebb 1 

óra időtartamig a (2) bekezdés szerint, 

g) a Városi Piacon árusító kereskedő és őstermelő, kizárólag áru be- és kiszállítás 

időtartamára, piaci napokon 4.45 és 7.45, továbbá 11.30 és 13.00 között.” 

 

(2) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti jármű vezetője köteles a szélvédő mögött jól láthatóan 

feltüntetni a szolgáltatás helyét és a területre behajtás időpontját.  

(3) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó járművel behajtani csak a közútkezelő által kiadott 

behajtási engedély birtokában lehet. A behajtási engedély rendszámhoz kötött.  

(4) Az (1) bekezdés g) pontjában foglaltakat kivéve tilos a behajtás a területre áruszállítás cél-

jából 11.00 – 17.00 óra között.  

(5) A közútkezelő indokolt esetben jogosult egyedi behajtási engedélyt kiadni. 

(6) A behajtási korlátozás alá eső terület határain a KRESZ 14. § (1) bekezdés n) pontja szerinti 

„Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblákat kell kihelyezni „Kivéve engedéllyel” fel-

iratú kiegészítő táblával.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Grőber Attila képviselő 

A rendelet 4. § (1) bekezdésének g) pontjával kapcsolatban kérdezi, hogy milyen időinterval-

lumban lehet a Fő térre behajtani. Aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyre nagyobb mértékben 

engedélyezi a rendelet a Fő térre történő behajtást, mely miatt lassan okafogyottá válnak a kor-

látozások. Megkérdezi, hogy az elektromos töltéssel rendelkező autó mennyi ideig várakozhat, 

valamint hogyan válik ellenőrizhetővé a piacra érkező autók Fő téren való tartózkodásának 

ideje.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Egyetért azzal, hogy erre több lesz a kivétel, így egyre kétségesebb az, hogy normatív alapon 

lehessen ezt szabályozni. Elmondja, hogy a város csupán szívességi használatot biztosít a töl-

tőállomás üzemeltetéséhez. A piac kapcsán elmondja, hogy egyre több forgalomkorlátozásra 

lehet számítani, a Korvin utca felújítása miatt a Fő tér megközelítése nehézkesebbé válik. Ok-

tóbertől a ruhakereskedők is a Fő téren fognak árusítani, ennek a helyigénye nagyobb, mint a 

zöldségkereskedésnek. Jelenleg 80 bérelt sátorra érkezett igény, és erre fog ráerősíteni október 
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közepétől a koszorúárusítás is. Ezekre való tekintettel engedik a behajtást a Fő tér területére. A 

kereskedők türelmére számítanak, ami eddig meg is volt. Elmondja, hogy a teljesen szabad 

áthaladás a Fő téren nem lenne szerencsés. 

 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

Radó István közterület-felügyelet vezető a bizottsági ülést követően elmondta, hogy a behajtást 

tiltó táblák, illetve a tér két végen található táblák egymással ellentmondók, ezeket rendezni 

kell annak érdekében, hogy a rendelet a gyakorlatban is alkalmazható legyen 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy a kereskedők megfelelő időben hajtsanak ki. 

Semmiképp nem támogatja a Fő téren az átmenő forgalom megvalósítását. 

 

Grőber Attila képviselő 

Egyetért dr. Hermann István képviselő úr kihajtással kapcsolatos aggályaival. A Korvin utca 

lezárása miatt a nyugatról érkező reggeli forgalom két irányból tud csak a városba érkezni. 

Ebben az időszakban kell a Fő teret az árusoknak elhagyniuk . A Benu Gyógyszertár elé rend-

szeres rendőri forgalomirányítás biztosítását javasolja, mert reggel nagyon erős a forgalom. A 

Fő téren átmenő forgalmat nem támogatja, a gyógyszertár előtti területre el lehetne helyezni 

egy táblát, amely jelezné a szabad parkolóhelyek számát.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Sok esetben az autósok, még a hivatali autók sem tartják be a közlekedési szabályokat. A Fő 

térre való beközlekedés péntek délutántól problémamentes. Meg fogja kérni a kollégáit, vizs-

gálják meg, hogy egy parkoló kijelzős rendszer mit hozna magával. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Véleménye szerint az árusok piacról történő kihajtása nem zavarná a forgalmat, mert nekik a 

Várkert parkoló irányába kellene elhagyniuk a Fő teret.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megadja a szót Dr. Varga Balázs r. alezredesnek. 

 

Dr. Varga Balázs r. alezredes 

Elmondja, hogy a személyi állományuk nem teszi lehetővé, hogy minden kereszteződést rendőr 

irányítson. Az emberek közlekedési kultúrája rossz. Meg fogják vizsgálni, főleg a kezdeti idő-

szakban azt, hogy miként alakul a forgalmi rend, és ahol nagy problémákat tapasztalnak, igye-

keznek rendőri forgalomirányítást biztosítani. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a rendőrség az első piaci naptól fogva segítette a forgalmat, valamint azt, hogy 

rendezett körülmények legyenek a piac területén. 

 

Bakó István intézményvezető 

Elmondja, hogy a kipakolás ideje alatt nincsenek az áruk őrizetlenül, folyamatos a rendőri je-

lenlét. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, van-e további kérdés, hozzászólás. 
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Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a módosító indítvánnyal kiegészített előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

 

27/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a belváros 

közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét, az elő-

terjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

V. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről 

Előadó: Dr. Hermann István elnök 

 

A Humánerőforrás Bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi dr. Hermann István elnököt, hogy van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Hermann István elnök 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

Kiemeli, hogy az Értéktár az utóbbi időben gyarapodott, a megyei Értéktárba is bekerült  több 

pápai érték. Megkérdezi, hogy a beszámolóban említett Pápai Értékleltár elkészülése mikor 

várható, és ennek a terjesztése pontosan hogy történne. Szeretné, ha az oktatási intézményekbe 

eljutna a kiadvány, hiszen ennek lokálpatriotizmusra való nevelési célja is van. Az elnök úr 

lemondását nem tartja indokoltnak, bíztatja arra, hogy a továbbiakban is képviselje ezt a nemes 

feladatot. Véleménye szerint néhány dolog széttartó, példaként említi, hogy a Jókai emlékeket 

szerencsésebb lett volna egy csokorba szedni.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. 
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Dr. Hermann István elnök 

Elmondja, hogy a Megyei Értéktárba sikerült pápai értékeket bevinni. Voltak olyanok – például 

Lőw Lipót beszéde- amelyekre kiegészítéseket kért a bizottság. Általában azonban nem volt 

nehézség. A kulturális örökségnek jelzett épületeknél a bizottság komoly vitát folytatott le ami-

att, hogy egy adott épület kulturális vagy épített örökségnek minősül-e. Az Edvy Malomnál 

kulturális örökség volt a beadott tétel, de malomként is tudják támogatni. Kerecsényi Zoltán 

Jókai emlékévvel kapcsolatos észrevételével egyetért. Lemondási szándékával kapcsoltban el-

mondja, hogy kapott olyan észrevételt, hogy a bizottság túl tudományos, és a népművelés nem 

elég hangsúlyos. Amennyiben a képviselőtestület elfogadja a beszámolót, akkor folytatja elnöki 

teendőit. 

 

Grőber Attila képviselő 

Nem híve az értéktár popularizálásának. Aggályosnak tartja, hogy az Értéktár a hétköznapi élet-

ben nem jelenik meg. Ebből a szempontból a kritika elfogadható. Leginkább az iskolákban 

lenne fontos a helyi értékek diákokkal történő megismertetése, azonban kérdés, hogy a nemzeti 

alaptanterv szűk mozgásterében a tanárok hány órát tudnak arra szánni, hogy a saját városuk 

értékeit, kultúráját megismertessék. Lehetne készíteni egy olyan kiadványt, amelyben lenne 

olyan rész, amely átadható lenne az iskoláknak. Elmondja, hogy a Türr István Gimnáziumban 

évente kétszer viszik a diákokat pápai múzeumokba. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Határozott törekvések voltak a diákok eléréséhez, nyilván, ha fejlesztenének egy „helyi értéktár 

app-ot”, az nagyobb eséllyel jutna el a diákokhoz. Fontos a saját identitás másoktól való meg-

különböztetése. 

 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

Több hónappal ezelőtt volt egy javaslata, amely a Helyi Értéktár Sarok helyi újságokba való 

megjelentetésére vonatkozott. Itt be lehetne mutatni egy-egy értéket, amely inspirálhatná a la-

kosságot. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Fontosnak tartja azokat a törekvéseket, hogy a helyiek összegyűjtsék a számukra fontos érté-

keteket. A részönkormányzatok is készíthetnek önálló gyűjteményt, adhatnak ki felhívást a he-

lyi értékek felkutatása érdekében. Az Esterházy-kastély projektjében két állandó kiállításra vál-

laltak kötelezettséget. Elmondja, hogy a Cziráky kiállítás ellehetetlenült. A Győri Múzeum a 

festmények többségét elvitte, azokat nem kapta vissza a város. A fenntartási időszak még nem 

járt le, de Nagy L. István múzeum igazgató urat felkérte, hogy erre a három teremre dolgozzon 

ki egy helytörténeti kiállítást. Örülne, ha ezzel a kiállítással a fiatalok érdeklődését is fel lehetne 

kelteni. 

 

Megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről 

szóló beszámolót elfogadja. 

VI. Beszámoló a Pápa városában működő bölcsődék tevékenységéről 

Előadó: intézményvezetők 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Tóth Kata intézményvezető, Horváth Katalin, Strinyi Jó-

zsefné intézményvezető helyettesek. 

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Grőber Attila képviselő 

Örömmel olvassa, hogy a bölcsődékben a kellő létszámú személyi állomány biztosított. Meg-

kérdezi, hogy az ott dolgozók bérezése hogy alakul, mely jogszabály szerint történik. A Bóbita 

Bölcsőde kapcsán kérdezi, hogy néhány éve beüzemelt napelemek beváltak-e, várható-e ilyen 

beruházás a másik kettő bölcsődénél is. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az augusztus 31-i költségvetés végrehajtási állapot szerint az egész éves előirányzat ötven szá-

zalékát használta csak el a Bóbita Bölcsőde. A Bóbita Bölcsőde önköltsége a legalacsonyabb 

az összes intézmény közül, ez a 2010-es felújítás eredménye. A Napsugár Bölcsőde felújítása 

is hasonlót ígérhet, lényeges lesz az előrelépés. A Fenyveserdő Bölcsőde nem nyert az első 

TOP-os pályázati körben, és azért nem adták be a pályázatot annak második körében, mert nem 

tudtak olyan indikátorokat megjelölni, amely a döntéshozó számára értelmezhető lett volna. 

 

Tóth Kata intézményvezető 

Elmondja, hogy jól bevált a napelemes rendszer, jelentős megtakarítások keletkeztek, folyama-

tos karbantartás alatt áll, a továbbiakban is szeretnék használni. A bérekkel kapcsolatban el-

mondja, hogy a szakma megbecsült, és ez a bérek emelkedésén is látszik. 

 

Orbán András gazdasági vezető 

A bölcsődei bérekről aktuális beszélni, 2017-től volt változás a bérekben. A bölcsődékben min-

den gondozó rendelkezik felsőfokú kisgyermeknevelői végzettséggel. A megújult feladatfinan-

szírozás keretében van lehetőség a bölcsődei pótlék biztosítására is. A bölcsődéknél az állami 

finanszírozás 60%-ot tesz ki.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a Bóbita Bölcsőde beszámolójával kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a Bóbita Bölcsőde tevékenységéről szóló beszámo-

lót elfogadja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a Fenyveserdő Bölcsőde beszámolójával kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a Fenyveserdő Bölcsőde tevékenységéről szóló be-

számolót elfogadja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a Napsugár Bölcsőde beszámolójával kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a Napsugár Bölcsőde tevékenységéről szóló beszá-

molót elfogadja. 

 

Vegyes ügyek 

 

a) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásá-

ról 

 

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: 

 

86/2018. (IX.13.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 157/2017. 

(XI.30.) határozat, a 160/2017. (XII.22.) határozat, a 11/2018. 

(II.08.) határozatának III. és IV. pontja, a 31/2018. (III.06.) hatá-

rozat, a 46/2018. (V.10.) határozat, a 62/2018. (VI.28.) határozat 

végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

b) Rendkívüli települési támogatásra pályázat benyújtása 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Fontosnak tartja, hogy ezen a pályázaton keresztül az Önkormányzat forráshoz jusson. 
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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: 

 

87/2018. (IX.13.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete rendkívüli ön-

kormányzati támogatás igénybevétele érdekében Magyarorszá-

gon 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 

3. melléklet I. 7. pont és az I. 10. pont alapján - települési önkor-

mányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására - pályázatot 

nyújt be. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat be-

nyújtására, valamint a szükséges nyilatkozatok megtételére és 

aláírására. 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina költségvetési csoportvezető 

 

 

c) Támogatási kérelem benyújtása helyi közösségi közlekedés támogatására 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és 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: 
 

88/2018. (IX.13.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a 

települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének tá-

mogatására benyújtott támogatási igényt. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közös-

ségi közlekedés támogatási igényével kapcsolatban az alábbiak-

ról nyilatkozik: 
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1. a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2018. január 1-jétől 

2018. december 31-éig folyamatosan fenntartja, 

 

2. a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetésé-

hez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztésé-

hez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan - a szolgáltató 

tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámoló-

jának a települési önkormányzat által történő elfogadásával 

összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig - szolgáltató-

ként 57.625.786,-Ft összegű, saját forrásból származó, vissza 

nem térítendő önkormányzati támogatás átadásával járult 

hozzá, 

 

3. Pápa város közigazgatási határain belül menetrend szerinti he-

lyi autóbuszos közösségi közlekedés biztosítására vonatkozó 

közszolgáltatási szerződést a személyszállítási szolgáltatások-

ról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján lefolytatott pályázatot 

követően kötötte meg. 

 

Utasítja a polgármestert a nyilatkozat benyújtására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő: papír alapú benyújtásának határideje: 2018. szeptember 

17. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

d) A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 2018-2032. évi gördülő fejlesztési tervének 

módosítása 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van dr. Lukács Endre vezérigazgató. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és 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. 

 

Dr. Lukács Endre vezérigazgató 

Az első előterjesztés az idei gördülő fejlesztési terv módosítását tartalmazza. Két feladat mó-

dosul az idei tervben, az egyik a tapolcafői vízbázisnak a védelme. Azért indokolt a módosítás, 

mert a pályázat elhúzódott, így a beruházás csak a jövő évben fog elkezdődni. A másik a Pál-

háza major vízellátása. A beruházás költségei magasak. Az üzemeltetési szerződés 2020-ig ró 

kötelezettséget az Agroprodukt Zrt-re. Több lehetőség van a vízellátásra, ezek vizsgálata szük-

séges. A jövő évi tervben kell, hogy szerepeljen ennek a vizsgálata.  
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy nem változik-e a víz minősége azáltal, hogy 5 km-es szakaszon kell átfolynia 

a víznek, ahhoz hogy a fogyasztókhoz jusson. 

 

Dr. Lukács Endre vezérigazgató 

Jogosnak tartja a kérdést, ezt meg kell vizsgálni.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, hogy Pálházán elkeserítő körülmények vannak. A víz minősége nem megfelelő, az 

ott lakók nem akarnak elköltözni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy Pápa más külterületi részein is laknak, például Mátyusházán, ahol egyszerre 

jelenik meg a luxus és a szerény körülmények. Amennyiben teljes infrastruktúrát kellene kiépí-

teni a külterületeken, akkor az egy főre jutó beruházási költség nagyon magas lenne. Egyre több 

család szorul ki a külterületekre, nagyrészt hitel problémák miatt.  

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

zatot hozza: 

 

89/2018. (IX.13.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a víz-

közmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.  (II.27.) 

Korm. rendelet 90/C § (2) bekezdésében előírtak szerint meg-

tárgyalta és véleményezési jogával élve egyetért a gördülő fej-

lesztési tervek módosításával. 

 

2. A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy az 1. pont 

szerinti gördülő fejlesztési tervmódosítással kapcsolatos 

egyetértő véleményét a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. számára 

küldje meg. 

 

3. Utasítja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt-t mint felhatalmazot-

tat, hogy a dokumentumokat a véleményekkel együtt a Magyar 

Energetikai és közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető   

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 
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e) A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervének 

jóváhagyása 
 

A napirend tárgyalásánál jelen van dr. Lukács Endre vezérigazgató. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és 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: 

 

90/2018. (IX.13.) határozat 

1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vízi-

közmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) 

bekezdésében előírt 2019-2033. időtávra vonatkozó vízi-

közmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét megtárgyalta és 

a) véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és Csator-

namű Zrt. vagyonkezelésében, illetve tulajdonában lévő vízi-

közművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, 

pótlási tervével. 

b) jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésé-

ben, illetve tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek 

előterjesztés szerinti beruházási tervét. 

c) a b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben megha-

tározott fejlesztések és beruházások költségeinek pénzügyi 

forrásait mindenkori éves költségvetésében biztosítja. 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 
 

2) A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az 1. b) pont 

szerinti gördülő fejlesztési terveket a Pápai Víz- és Csator-

namű Zrt. számára véleményezésre küldje meg, a véleménnyel 

együtt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal-

hoz nyújtsa be. 
 

Határidő: azonnal, illetve 2018. október 1. 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 
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f) Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez csatlakozás 

 

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

lag 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: 

 

91/2018. (IX.13.) határozat 

Pápa Város Önkormányzata az 51/2007. (III. 26.) Korm. rende-

letben foglaltak alapján - 2018. október 3-i határidőig - csatlako-

zik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-

rendszer 2019. évi pályázati fordulójához. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ösz-

töndíjrendszer működtetésével kapcsolatban a szükséges intézke-

déseket tegye meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Verrasztó Norbert aljegyző 

 

g) Pápa Város Önkormányzata Tanulmányi Támogatási Rendszerének módo-

sítása 

 

A Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Grőber Attila képviselő 

Nagyon fontos és támogatandó dolognak tartja a kezdeményezést. A tanulmányi átlaghoz kötés 

nem életszerű, hiszen kredit pontok vannak a felsőoktatási intézményekben. Másrészt nem adja 

vissza azt, hogy a felsőoktatási intézmények között nagy különbség van. Azok a diákok adhat-

ják be ezt a pályázatot, akik nem halasztanak félévet. Ennek ellenőrzése nehéz. az összeg nem 

akkora, amilyen értékű követeléseket támasztanak a támogatás elnyeréséhez. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A szociális helyzet és a tanulmányi átlag egymás mellé helyezése távol áll az élettől, hiszen, ha 

egy rosszabb szociális helyzetből származó diák közepes eredménnyel elvégez egy egyetemet, 
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sokszor nagyobb erőfeszítést jelent számára, mint annak, aki magasan képzett családból szár-

mazik. Elfogadja, hogy vegyék ki a tanulmányi átlaghoz kötődő feltételt. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Kreatívan fel lehet venni a tantárgyakat. A tanulmányi feltételt nem törölné el, csak nem venné 

olyan hangsúlyosan. Nyilvánvalóan egy pozitív környezetből érkező gyermek könnyebb hely-

zetben van. Mindenképp vizsgálni kell, hogy valóban a szociális helyzetnek megfelelő igazo-

lásokat nyújtsanak be.  

 

Grőber Attila képviselő 

Javasolja egy pontrendszer kidolgozását, egyik lenne a szociális helyzet, egy pedig a tanulmá-

nyi teljesítmény, melyeknél súlyozni lehetne. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Előterjesztőként lezárja a napirend tárgyalását, visszavonja az előterjesztést azzal, hogy a kö-

vetkező ülésen a javaslatot ismét előterjeszti. 

 

 

h) A pápai 97/A/32 hrsz. alatti ingatlan értékesítése 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bi-

zottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat ellenében, tartózkodás nélkül 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 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat ellenében és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

92/2018. (IX.13.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkor-

mányzat tulajdonát képező pápai 97/A/32 hrsz.-ú, 33 m² területű, 

üzlethelyiség ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, 

forgalomképes ingatlant Pápa Város Önkormányzata Képviselő-

testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) 

önkormányzati rendelete 11.§ (3) bekezdés alapján, bruttó 

10.700.000,- 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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f) PEGAZUS SZÍNHÁZ Kft-vel közszolgáltatási szerződés megkötése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Pegazus Színház Kft. 12 éve működik a városban, mint forprofit gazdasági társaság elesett 

azoktól a lehetőségektől, amelyeket a társasági adó igénybevétele az előadóművészet számára 

biztosított. Azért, hogy nonprofit társasággá alakulhassanak, a társaságnak közszolgáltatási 

szerződést kell kötnie egy szervezettel. A Pegazus Színház Kft. és a Pápai Platán Nonprofit Kft. 

között eddig is létezett már együttműködés, hiszen az Esterházy Kastély termeiben tartott mód-

szertani foglalkozásokat eddig is a Pegazus Színház biztosította. A közszolgáltatási szerződés 

megkötésével megteremtik annak lehetőségét, hogy a társasági adó támogatáshoz jusson a Pe-

gazus Színház.  

 

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: 

 

93/2018. (IX.13.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ah-

hoz, hogy Pápa Város Önkormányzata a PEGAZUS SZÍNHÁZ 

Közhasznú Nonprofit Kft.-vel közszolgáltatási szerződést kössön 

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglal-

koztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 13. §-a, va-

lamint az előadó-művészeti szolgáltatások tartós biztosítására az 

előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabálya-

iról szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 10. §-ában foglalt 

tartalommal. 

 

Az előadó-művészeti szolgáltatáshoz Pápa Város Önkormány-

zata nettó 600.000,- Ft/hó támogatást biztosít a Kft.-nek, mely 

összeggel csökkenti az Önkormányzat az Esterházy-kastély mű-

ködtetésére, azon belül a Kft. által a kastélyban végzett előadó-

művészeti szolgáltatásra a Pápai Platán Nonprofit Kft.-nek át-

adott összeget, megteremtve ezzel a támogatás fedezetét. 

 

Utasítja a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására, 

valamint a szükséges jognyilatkozatok, intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

 



19 

 
 

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

2018. szeptember 27-én kerül sor. 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 9.45 órakor bezárja. 
 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Verrasztó Norbert Károly 

 polgármester aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 


