
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-207/2018. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. szeptember 27-i nyil-

vános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, dr. Vörös Ibolya, Császár Endre, Bocskay László, Venczel 

Csaba, dr. Bányai Katalin Erzsébet, Süle Zsolt, Máté István, Grőber Attila és 

Kerecsényi Zoltán képviselők, 12 fő. 

 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző, 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető, 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető, 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

meghívottak jelenléti ív szerint, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa,  

 Dr. Bán Zsófia köztisztviselő, 

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

Grőber Attila képviselő a távolmaradását bejelentette. Dr. Hermann István képviselő az ülés-

re később érkezik. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

resztül követőket. A testület ülését 14.00 órakor megnyitja.  

 

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

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal, hogy a 115-118. sor-

számú sürgősségi indítványokat a napirendek közé fel kell venni. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. Kéri a testület állásfoglalását a 

fenti napirendről. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 
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94/2018. (IX.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. szept-

ember 27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

1. 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 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

2. Beszámoló az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági 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. Vegyes ügyek 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 107. és 116. sorszámú előterjesztést egyhan-

gúlag, 105. számú előterjesztést 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nél-

kül, 114. számú előterjesztést 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül 

megtárgyalásra javasolja.  

 
 

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

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

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

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a jelenléti ív sze-

rint, valamint Kaló Judit tervező. 

 

Az ülésre megérkezik dr. Hermann István képviselő, jelen van 13 fő. 

 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság a rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal, 2 

tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazat-

tal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolja.  
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

Köszönti Kaló Judit tervezőt, aki együttműködő partner az Esterházy-kastély kerítésének és 

kapuinak rekonstrukciójában. Megkéri, hogy röviden foglalja össze azt a műszaki tartalmat, 

amit a beruházás során meg kell valósítani. 

 

Kaló Judit tervező 

Az Esterházy-kastély különösen is a kiemelt műemlékek sorába tartozik a környezetével 

együtt. A kastélykerítés rekonstrukciója rendkívül bonyolult kutatási és építészeti feladat. 

Sem a kutatást, sem a kivitelezést nem lehet egy ütemben elvégezni. Minden ütem más finan-

szírozásból valósul meg. Amikor a kerítés rekonstrukcióját tervezték, már sok ismeret állt a 

rendelkezésükre, többek között az, hogy a kerítés egy része 17. századi. A tervezés során sok 

olyan dologgal szembesültek, amit csak megbecsülni tudtak, pontosan a feltárás során szem-

besültek vele. Az előzetes szakértői vizsgálatok az esetleges kivitelezési problémák nagyobb 

részét prognosztizálták, hiszen a felméréseket korszerű, 3D-s lézer szkenner technológiával 

készítették, mely során a különösen problémás helyek kirajzolódtak, ennek ellenére a növény-

zet és a burkolat megbontása után sok olyan műszaki gond került napvilágra, amire nem szá-

míthattak előre. Ugyanakkor a rekonstrukcióhoz szükséges téglák, fedőelemek olyan egyedi 

paramétereknek kell, hogy megfeleljenek, amik szintén drágítják a pótmunkák költségét. Ek-

kor szembesültek azzal, hogy mennyi az a mennyiség, amelyet mindenképp cserélni szüksé-

ges. Az eredetileg tervezetthez képest ugyanis a nyugati oldalon is újjá kellett építeni egy fal-

szakaszt, amiről a burkolat megbontásakor kiderült, hogy rendkívül rossz állapotú, így ezt 

pótmunkaként kell elvégezni. Elmondja, hogy szépen halad a munka.  

 

Süle Zsolt képviselő 

Megköszöni a tájékoztatót. Elmondja, hogy nem várt költségek előfordulhatnak egy ilyen 

beruházásnál. Megkérdezi, hogy a többlet falbontás tételes összege konkrétan miből áll össze, 

hiszen ezek a többlet költségek egy átlagember számára horrorisztikusnak tűnnek. Megkérde-

zi továbbá, hogy a kerítés melletti burkolás összegére miért nem lehet konkrét összeget meg-

határozni. 

 

Kaló Judit tervező 

Példaként említ egy olyan tételt, hogy „alapfal bontás sérült, kifagyott részeken”, ennél való-

ban 26 m3 -rel többet kellett építeni, mert ahol korábban a Városgondnoksággal felbontották a 

falat, az szép állapotban volt, viszont a többi részen a téglák szétfagytak. Bizonytalan helyze-

teket nem akartak hagyni, tervezői oldalról a hosszú távú megoldások híve. A kert vízelveze-

tése vízköpőkkel történt, ezek azonban tönkrementek. Most korszerűbb megoldást terveztek, 

egy drain rendszert építettek ki. A drain rendszer kiépítése ugyan más ütembe tartozik, de 

előre kellett hozni, mivel ez biztosítja, hogy a kerítés vízelvezetése megoldott legyen. 

 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Süle Zsolt képviselő úr kérdése a táblázatban szereplő 12-40 milliós kerítés burkolásra vonat-

kozik, valamint előtte olvasható, hogy Fő tér átburkolás 7 millió Ft. Mindkettő járda- és tér-

burkolásra vonatkozik, ezek becsült értékek. A Fő tér átburkolás azt a területet jelenti, ahol a 

Kastély kapu csatlakozik a Fő térhez. A szintkülönbség miatt egy jelentős területen fel kell 

szedni a burkolatot. A kerítés melletti burkolás tekintetében pontos költségvetéssel fognak 

számolni, csak a Szent István úti szakaszt valósítják meg. Célszerű lenne a Fő téri térkő bur-
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kolattal elvégezni ennek burkolását. Az eredeti kerítést 10 méterrel bővítik, ezért indokolt a 7 

millió forintos többletköltség. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Megkérdezi, hogy a bontás kézi erővel, szinte régészeti precizitással történő elvégzése meny-

nyivel növelte meg a költségeket, valamint az előzetes költségbecslésnél számoltak-e azzal, 

hogy a kerámialapokat különleges, egyedinek mondott eljárással kell majd elkészíteni.  

 

Kaló Judit tervező 

Ugyan ezekkel az eljárásokkal készült a költségvetés kiírás, nyilván jó néhány évvel ezelőtt, 

így az inflációval nem tudtak számolni. Az időjárás is jelentős pusztítást okozott, hiszen ha a 

kerítés elkezd vizesedni, rohamosan elindul a fagyás. A bontásoknál szerettek volna spórolni, 

a műemlék bontás óvatosan kell történjen, hiszen azokat az elemeket, amelyeket fel lehet 

használni, deponálni kellett, hogy ezáltal is csökkentsék a költségeket.  

 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

A pápaiakat elsősorban az érdekli, hogy mikorra várható a kerítés komplett elkészülése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Egyelőre még tervezési megbízást sem adtak az őrházak előkészítésére. A Zöld Város projekt 

megkezdődött. A Várkert nagyobb részét kitevő projekt esetében a kivitelező kiválasztására 

december 2-át határozták meg, azonban a hatósági engedélyezési eljárások elhúzódása miatt 

ez lehet néhány hónapot csúszni fog. A Kastélykapu és kerítés elkészítése tekintetében el-

mondja, hogy a kastélykaput a közbeszerzésen kiválasztott iparművész akkor tudja elkezdeni, 

amikor a fedezet rendelkezésre áll, ez abban a hitelkérelemben szerepel, amelynek az elbírálá-

sára várnak. Ha a fedezet megérkezik, elkezdődhet a munka, amely hozzávetőleg egy évig fog 

tartani. Ez nem pusztán a régi kastélykapu újrakovácsolását jelenti, hanem azoknak a ková-

csolt vas elemeknek az elkészítését, amelyek a Templom és a Kastély közötti falszakaszon a 

képeken láthatók, valamint annak a két kapunak a rekonstrukcióját, amelyek a Szabadtéri 

Színpad irányába vezetnek be. 

 

Hermann István képviselő 

Ez egy fontos, kiemelt műemléki épületnek a műemléki kerítése. Az a fontos, hogy ezt a mű-

emléki épületet hosszútávra újítsák fel. Örül, hogy a labilis részeket elbontották. Ez egy hosz-

szabb távú beruházás, amelynek az esztétikai és turisztikai értéke Pápán marad. Örül annak, 

hogy a szakemberek kellő gondossággal járnak el, védik a kerítést a jelenlegi beázásoktól is, 

valamit egyetért azzal, hogy a korabeli vízköpőket nem lehet már helyreállítani.  

 

Süle Zsolt képviselő 

A legtöbb helyen a régi fal megmaradt, megkérdezi, hogy ezeken a részeken biztosított-e a 

szigetelés a vizesedés ellen. 

 

Kaló Judit tervező 

Sok szigetelési szakemberrel beszélt, a drain csövek nagy biztonságot nyújtanak, a falak to-

vábbi vizet nem fognak kapni. A korábbi kutatások alapján elmondható, hogy a kerítést nem 

alulról érte a víz. A költségeknél valahol meg kell állni, ahol nagyon rossz állapotú volt a ke-

rítés, ott teljesen kiszedték. Az új támfalakhoz alulra is tettek szigetelést, a megmaradottaknál 

a környezetet kell jól megoldani. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Minden önkormányzati beruházásnak megvan a térbeli és hangulati környezete. Ezért ennek a 

környezetnek az alakításáért mindannyian felelősek. Felelősek azok, akik felelősséggel nyi-

latkoznak meg, és az is, aki arra használja, hogy a legalantasabb emberi ösztönöket és véle-

ményeket csalja elő. Van Pápán egy zárt csoport, és ennek az oldalnak van egy adminisztráto-

ra, azok a tartalmak, amelyek erre az oldalra felkerülnek, egybeesnek az adminisztrátor által 

képviselt írott és íratlan etikai szabályokkal. Szakács Csabáné Kis Erzsébet írja ebben a zárt 

csoportban: „megnézném én ezt a 40 millát, hogy hova költik, és olyan városfejlesztési embe-

rek vannak, akik szart sem érnek.” Ebben az esetben a moderátor szerint az Önkormányzat 

dolgozói szart sem érnek. Egy másik szerint „csak azt érném meg, hogy itt valamelyik felelőst 

egyszer picsán rúgják.” Horváth Zoltán írja „az anyjuk retkes, büdös …-át, nem hiszem el, 

hogy nem lehet utána járni, hogy kik mennyit tesznek ebből zsebre. Hová megy az az irdatlan 

mennyiségű pénz, nem is értem, hogy gondolják, hogy ezt egy józan paraszti ésszel rendelke-

ző ember elhiszi.” A megoldási javaslat érkezik az adminisztrátor - aki egyébként Süle Zsolt - 

írott és íratlan etikai elveinek a figyelembevételével. Németh Sándor szerint felelősségre vo-

nás egyenlő lámpavas. Hatásos megoldás. Folytatódik a történet, miszerint Orbán Viktor is 

érkezik Pápára. Stób János ehhez fűzött véleménye: „az akasztófára való hazaáruló idejön? 

Rohadjon meg a cigány döbrögi tolvaj.” Orbán Tamás véleménye: „Hol és mikor lehet majd 

megdobálni azt a cigányt?” Kovács Arnold pedagógus: „R.R. egy dilettáns faszkalap, mit vá-

runk tőle”. Erre Süle Zsolt három mosolygó fejjel fejezte ki egyetértését. Kovács Arnold pe-

dagógus szerint „majd az RTL Klub felderíti az esetet.” Véleménye szerint ez méltatlan, jó, ha 

tudja a képviselő-testület, kivel ül egy asztalnál.  

 

Süle Zsolt képviselő 

Álláspontja szerint az méltatlan, amit dr. Áldozó Tamás polgármester úr csinál. Magánembe-

reket zaklat, tesz ki olyan gyűlöletkampánynak a pozíciójával visszaélve, amelyet egy pol-

gármesternek nem lenne szabad, még akkor sem, ha bizonyos kérdésekben igaza van. Pol-

gármester úr ezt rendszeresen teszi a facebook oldalán. Megkérdezi, hogy azokat a gyűlölettel 

teli üzeneteket, amelyeket a fideszes szimpatizánsok írnak, és nem a képviselő-testület ülésre 

valók, mikor hozhatja be és olvashatja fel. Fejből tudna neveket mondani, akik átlagemberek-

kel szemben keltettek gyűlöletet, valamint olyat is tudna mondani, aki az ő személyét illette 

illetlen szavakkal, de ezt nem teszi, mert szerinte ez nem a képviselő-testületi ülésre való, 

másrészt nem akar olyan lenni, mint polgármester úr, nem akarja felkorbácsolni a gyűlöletet.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy bármelyik gyűlölködő csoport bejegyzéseit idehozhatja Süle Zsolt képviselő 

úr, amelyet a fideszes önkormányzati képviselők moderálnak, nem fog ilyet találni. A leírt 

mondattól menekülni nem lehet. Aki azt egyszer leírta, vállalnia kell a következményeit.  

 

Unger Tamás alpolgármester 

Süle Zsolt szavait felháborítónak tartja, hiszen kimondottan jobbikos adminisztrátorokkal 

működő oldalak azok, amelyek a város vezetését szidják. Olyan emberektől származnak ezek 

a gondolatok, akiknek fogalma nincs egy ilyen beruházás anyagi vonzatairól. Ezeket a költsé-

geket nem hasra ütésre határozzák meg, nem azért, hogy valaki zsebét megtömjék, hanem 

azért, hogy a beruházás hosszú távú legyen. Felhívja Süle Zsolt képviselő úr figyelmét arra, 

hogy inkább kérdezzen, és legyen a megfelelő információk birtokában, ahelyett, hogy jóvá-

hagyja ezeket az ostobaságokat. 
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Süle Zsolt képviselő 

Kétszínűnek, álságosnak nevezi polgármester urat és alpolgármester urat. Elmondja, hogy 

miközben a facebook oldalukon a gyűlölettől fröcsögő volt kommunista újságírók, Bencsik, 

Bayer írásait osztják meg, ilyen dolgokról papolnak. Pápa Város Képviselőtestülete elfogadta 

a napirendet, melynek értelmében jelenleg a költségvetésről tárgyalnak. Megkérdezi, hogy az 

előbb említett dolgok miként kerülhettek szóba a költségvetés tárgyalásánál. Ne lepődjenek 

meg azon a képviselők, hogy a pápai emberekben kérdések merülnek fel bizonyos projektek-

kel kapcsolatban, hiszen a kivitelezők általában ugyanazok, ugyanahhoz a baráti társasághoz, 

párthoz, önkormányzati képviselőhöz kapcsolódnak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A jogos kérdés és a lámpavas között van némi különbség. Minden képviselőnek lehetősége 

van a szerződések megtekintésére. Felhívja a figyelmet arra, hogy a piac építéshez lehet majd 

pályázni. Azért fontos erről beszélni, mert valaki minden követ megmozgat azért, hogy ne-

hogy pozitív fejlődésként éljék meg a pápai emberek a beruházásokat. 

 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

Egy műemlék épület felújítása mindig egy sok ismeretlent tartalmazó tényező. El tudja fogad-

ni, hogy az összeg emelkedik. A MIG 21-es emlékmű felújítása kapcsán kérdezi, hogy ez mi-

ért igényel ekkora többlet költséget. A Korona utca felújítása kapcsán kérdezi, hogy mikor fog 

sor kerülni az úttest felújítására az Erkel Iskola kerítésének végétől a Korona utca leágazásáig. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A MIG 21-es emlékművel kapcsolatban elmondja, hogy egy korábbi testületi döntés átvezeté-

sét jelenti a többlet költség megjelenése a költségvetésben. A Korona utcával kapcsolatban 

tájékoztatja képviselő asszonyt, hogy azt a munkaterületet átadták már, a Korvin utca Korona 

utcai körforgalom megépítésével kapcsolatos szakaszról van szó, ahol ezekben a napokban 

elkezdik a munkát.  

 

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

 

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

el 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett megal-

kotja az alábbi rendeletet: 

 

28/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

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

önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú ön-

kormányzati rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak megfe-

lelően 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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II. Beszámoló az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról . 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester     

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a jelenléti ív 

szerint. 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, 2 tar-

tózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a Borsosgyőri Vá-

rosrészi Önkormányzat, a Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzat és a Tapolcafői Városrészi 

Önkormányzat egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Bejelenti, hogy a Gazdasági Osztály új vezetője 2018. szeptember 15. napjától Szalai Kriszti-

na. Megkérdezi osztályvezető asszonyt, van-e szóbeli kiegészítése. 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a félévi beszámoló egy pillanatképet ad a költségvetési folyamatok állásáról 

június 30. napján. Azok a folyamatok, amelyeket a költségvetés tervezésénél figyelembe vet-

tek, semmilyen rendkívüli fordulatot nem vettek. Bízik abban, hogy a mostani módosításokkal 

a költségvetésben foglaltak az év végére teljesíthetők. A költségvetésben lévő tartalékok pe-

dig fedezetet biztosítanak a váratlan kiadásokra.  

 

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

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az aláb-

bi határozatot hozza: 

 

95/2018. (IX.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfo-

gadja. 

 

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

mányzati rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. 

(V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Szappan Csaba r. alezredes, Radó István közterület-

felügyelet vezető. 
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A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság a rendelet-tervezete 4 igen szavazattal, 1 

ellenszavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett, a Borsosgyőri Városrészi Önkormányzat, a 

Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzat és a Tapolcafői Városrészi Önkormányzat egyhan-

gúlag elfogadásra javasolja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Molnár István osztályvezető urat, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Süle Zsolt képviselő 

A fizető parkolóövezet Jókai utcai kibővítéséről szól a rendelet-tervezet módosítása, amely-

nek indoka a parkolás szabályozása, illetve az, hogy ez egy újabb költségvetési bevételi for-

rást jelent. Megkérdezi, hogy valamilyen hatástanulmány történt-e arra vonatkozóan, hogy 

ezen a szakaszon mekkora plusz bevételre tud szert tenni a város. 

 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Elmondja, hogy az indokolásban elsősorban a balesetveszély csökkentése, valamint a parkolás 

rendezettsége szerepel, és nem a bevételszerzés. Emiatt nem készült ilyen jellegű számítás. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

A Korona utca Török Bálint utca utáni szakaszán, valamint a Fapiac tér közötti szakaszon az 

elmúlt időszakban tapasztalat több baleset okán megfontolásra javasolja, hogy a 30 km/h-ás 

sebességkorlátozást terjesszék ki ezekre a szakaszokra.  

 

Szappan Csaba r. alezredes 

Egyetért dr. Péntek Árpád képviselő úr felvetésével, hiszen az említett útszakasz egyrészt 

baleset veszélyes, másrészt nagyon zsúfolt.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ezt egy indítványnak tekinti, az előterjesztést előkészítik a következő ülésre. 

 

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

 

Süle Zsolt képviselő 

Továbbra sem látja indokoltnak a parkoló övezet kiterjesztését. A balesetveszély nem indo-

kolja ezt. Örül a Jókai utca felújításának, azonban álláspontja szerint a közlekedés felgyorsítá-

sát és biztonságosabbá tételét a felújítás nem oldotta meg. Azokat az embereket parkolási díj-

jal büntetni, akik dolgozni járnak ide, vagy iskolába hozzák a gyereküket, nem tartja jó ötlet-

nek, álláspontja szerint ez a módosítás megint csak az autós társadalom megsarcolásáról szól.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Jókai utcának nem kell versenypályának lennie. A városnak nem kell közterületet biztosíta-

nia a dolgozók számára a parkoláshoz. Az üzletek vásárlói számára kell parkolóhelyet biztosí-

tani.  
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Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

Megkérdezi, hogy nem lehet-e valamit tenni a Somlai út és a Batthyány út kivezetésénél lévő 

kereszteződéssel, például egy forgalmi lámpát üzemeltetni, mert jelenleg ez a kereszteződés 

balesetveszélyes. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az említett hely egy országos közút és egy helyi út találkozásánál van, felajánlották a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt-nek, hogy készek konzorciumi partnerként a rájuk eső költséget vállalni 

bármilyen közlekedés biztonsági beruházásban. A közlekedési lámpa kialakítása esetén fenn-

állhat annak a veszélye, hogy a csókai körforgalomba nem lehet majd behajtani. A körforga-

lom kialakítása csak ingatlanok megvásárlásával lenne lehetséges. Ilyen rövid szakaszon a 

közlekedési lámpa és a körforgalom nem tud megfelelően összedolgozni. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Álláspontja szerint az üzlet tulajdonos ne az üzlete előtt álljon meg, vannak erre más megol-

dások. Nem híve a parkolódíjas rendszernek, de az autók forgatásának kiváló módja.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Főépítész úr készíti az arra vonatkozó javaslatot, hogy a belvárosi parkolási megoldásokat 

hogyan kellene tovább gondolni. Minden új beruházás esetében a parkolást főszabály szerint a 

telken belül biztosítani kell. Vannak olyan helyzetek, amikor ez fizikailag megoldhatatlan, 

hiszen vannak a belvárosban olyan helyek, ahol az üzletek nagy számához nincs elég parko-

lóhely. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Egyértelemű számára, hogy a kormánypárti képviselők anyagi oldalról nézik ezt a kérdést. 

Amennyiben bevezetik a parkolási díjat, sok vevőt elriasztanak attól, hogy abban az üzletben 

vásároljanak. Módosító indítványában javasolja, hogy a rendelet-tervezetből kerüljön ki a 

Jókai utca Budai Nagy Antal utcáig terjedő szakaszának fizető parkolási övezetbe történő 

bevonása.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az alábbi Süle Zsolt képviselő módosító indítványáról, amely 

szerint a Jókai utca Budai Nagy Antal utcáig terjedő szakaszának fizető parkolási övezetbe 

történő bevonása ne történjen meg. 

 

A Képviselőtestület 2 igen szavazattal, 9 nem szavazattal, 2 tar-

tózkodás mellett nem fogadta el Süle Zsolt képviselő indítvá-

nyát. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett megal-

kotja az alábbi rendeletet: 
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29/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a belváros 

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

módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét, 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) 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: 

 

96/2018. (IX.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 93/2017. 

(VI.22.) határozat, az 52/2018. (V.30.) határozat, a 66. és 

67/2018. (VI.28.) határozat végrehajtására adott jelentést elfo-

gadja. 

 

b) Pápa város településképének védelméről szóló rendelet módosításának 

megkezdéséről szóló döntés 

 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A cél, hogy meg lehessen határozni azt a keretrendszert, amelyben a belvárosi történelmi te-

lekhatárok fenntarthatók lesznek.  

 

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

Hermann István képviselő 

Reméli, hogy az is bekerül egyszer a rendelet módosításába, hogy az épületeknek méretében, 

arculatában is tükröznie kelljen a korabeli állapotot.  
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

zatot hozza: 

 

97/2018. (IX.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a 

Pápa város településképének védelméről szóló 36/2017. 

(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítását a történelmi te-

lekhatár fogalmának pontosítása érdekében a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a te-

lepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

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

deletben meghatározott egyeztetési eljárás szerint. 

 

Felkéri a főépítészt az egyeztetéshez szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Mezei László városi főépítész 

 

 

c) Közterületi térfigyelő rendszerrel kapcsolatos döntés 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Radó István közterület-felügyelet vezető. 

 

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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 
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98/2018. (IX.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tv. 7. § (3) 

bekezdése, a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató 

Nonprofit Kft. javaslata és a Közterület-felügyelet egyetértése 

alapján a Rendelet 1. függelékének kiegészítéséhez hozzájárul. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a Rendelet 

kiegészítésére, valamint azzal kapcsolatban a szükséges intézke-

dések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző 

 

d) Elektromos gépjármű vásárlásához pályázat benyújtása 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Önkormányzat a megvásárolt elektromos gépjárművet a saját udvarán kí-

vánja tölteni és nem a Fő utcán. 

 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

Megkérdezi, hogy – a jelenlegi körülményeket, a hitelfelvételt és a beruházásokat is figye-

lembe véve- példamutatási céllal mindenképp szükséges-e az elektromos autó megvásárlása. 

Nem feltétlenül kelt jó érzést a polgárokban az, hogy az Önkormányzat ilyen autót vásárol. 

Megkérdezi továbbá, hogy készült-e bármilyen kimutatás arra vonatkozóan, hogy mennyi 

költség takarítható így meg. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az új autót a városban szeretnék használni, sofőr alkalmazása nélkül. A munkatárs által saját 

maga által vezetett autó sofőr és üzemanyag költség nélkül jelentős költség hatékonysággal 

működne. 

 

Dr. Süle Zsolt képviselő 

Polgármester úr azt mondta, hogy bérköltséget spórolnának azzal, hogy nem külön sofőr ve-

zetné ezt az autót. Megkérdezi, hogy szándékukban áll-e valakit elbocsátani. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elbocsátások a Városházán nem szoktak lenni. Ráadásul ő senkit nem bocsáthat el, mert nem 

ő a munkáltató, hanem aljegyző úr. 

 

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

 

Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 
 

99/2018. (IX.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az 

Elektromos gépkocsi beszerzésének támogatása című – az elő-

terjesztésben foglalt tartalommal történő – pályázat benyújtásá-

val. 
 

A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költ-

ségvetésének általános tartaléka terhére a szükséges saját forrást 

biztosítja. 

 

Utasítja a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 

jognyilatkozatok, intézkedések megtételére. 

 

Határidő: a pályázat kiírását követően azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
 

e) Pápa Város Önkormányzata Tanulmányi Támogatási Rendszerének mó-

dosítása 
 

A Humánerőforrás Bizottság, a Borsosgyőri Városrészi Önkormányzat, a Kéttornyúlaki Vá-

rosrészi Önkormányzat és a Tapolcafői Városrészi Önkormányzat az előterjesztést egyhangú-

lag elfogadásra javasolja. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A legutóbbi testületi ülésen néhány új szempont merült fel, melyeket beépítettek az előterjesz-

tésbe. Ilyen például, hogy a tanulmányi eredményt kivették a felhívásból, másrészt az elérhető 

ösztöndíj összegét megnövelték. 

 

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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

100/2018. (IX.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Tanulmányi Támogatási Rendszerének módosí-

tását az 1. melléklet szerint jóváhagyja. 
 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Dr. Verrasztó Norbert aljegyző 
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f) Általános iskolai körzetek véleményezése 

 

A Humánerőforrás 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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

101/2018. (IX.13.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdé-

sében foglaltak alapján a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Veszprémi Járási Hivatalának az iskolák 2019/2020. tanévre vo-

natkozó felvételi körzetéről és a pedagógiai szakszolgálatot ellá-

tó intézmények működési körzeteiről szóló tervezetében foglal-

takkal egyetért. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a Képviselőtestület véleményét és 

a településen lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyerme-

kek létszámát - intézményi bontásban - tartalmazó táblázatot a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési in-

tézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a Vesz-

prém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala számá-

ra küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Verrasztó Norbert aljegyző 

 

g) Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 
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102/2018. (IX.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápai Pol-

gármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának mó-

dosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóvá-

hagyja. 

 

A Képviselőtestület határozata 2018. szeptember 28-án lép ha-

tályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a Szer-

vezeti és Működési Szabályzat módosításáról a Hivatal köztiszt-

viselőit tájékoztassa, valamint a módosításokkal egységes szer-

kezetbe foglalt Szabályzatot készítse el. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:    Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

h) A Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett pályázattal kapcsolatos 

döntés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ezzel a pályázattal 30%-os önrésszel tovább lehetne folytatni a Sportcsarnok megújítását. 60 

millió Ft-ból 200 millió forintos beruházást lehetne elvégezni a két pályázat révén. 

 

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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

103/2018. (IX.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a 

Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási 

Program IV. ütem keretében I. pályázati kategória - Komplex 

sportcsarnok-felújítási program megvalósítását a Pápa Város 

Önkormányzata tulajdonában álló 6356/3 hrsz-ú sportcsarnok 

ingatlan-nyilvántartási megnevezésű ingatlanán. 

 

A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költ-

ségvetésének 7. melléklet 14. 1. Építés és településfejlesztési 

feladat cím terhére a szükséges saját forrás biztosítja. 
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Utasítja a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 

jognyilatkozatok, intézkedések megtételére. 

Határidő: a pályázat kiírását követően azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

i) „Nemzeti Ovi-Sport Program” című pályázat benyújtása 

 

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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

104/2018. (IX.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

"Nemzeti Ovi-Sport Program" című (a továbbiakban: Program) 

– az előterjesztésben foglalt tartalommal történő – pályázat 

benyújtásával és kötelezettséget vállal arra, hogy az Ovi-Sport 

Közhasznú Alapítvánnyal (a továbbiakban: Alapítvány) a 

pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést követő 60 napon 

belül megköti a megvalósításhoz szükséges szerződést. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

Alapítvány rendelkezésére bocsátja a kijelölt óvoda pontos 

nevét, címét, helyrajzi számát, valamint a földhivatali 

nyilvántartási lap másolatát, közmű nyilatkozatot tesz, és 

gondoskodik az igazolás beszerzéséről, hogy a pálya kialakítás 

nem építési engedély köteles. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Program 

megvalósításához az Alapítványon keresztül saját forrást 

biztosít. A saját forrás megközelítőleg bruttó 4.000.000 - 

4.500.000,- Ft, azaz négymillió - négymillió-ötszázezer 

forint/Program/óvoda. A pontos összeg a Program befejezését 

követően, az Alapítvány által készített elszámolásban kerül 

meghatározásra, melyet az önkormányzat ellenőrzés után 

elfogad. 

 

A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költ-

ségvetésének általános tartaléka terhére a szükséges saját forrást 

biztosítja. 
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Utasítja a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 

jognyilatkozatok, intézkedések megtételére. 

 

Határidő: a pályázat kiírását követően azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján indítványozza a 115. 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 115. 

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

pedig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak 

előzetes nyilvánosságra kerülése.” 

 
 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 
 

105/2018. (IX.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 115. 

sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel 

mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesztéssel érintett 

másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak elő-

zetes nyilvánosságra kerülése. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

A polgármester a képviselőtestület nyilvános ülését 15.38 perckor ismételten megnyitja. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntését. 
 

Megköszöni mindenkinek a munkáját. 
 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 15.40 órakor bezárja. 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Verrasztó Norbert Károly 

 polgármester aljegyző 


