
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-233/2018. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. október 31-i nyilvános 

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, dr. Hermann István, Császár Endre, Bocskay László, Venczel 

Csaba, dr. Bányai Katalin Erzsébet, Zsegraics Gyula, Süle Zsolt, Máté István, 

Grőber Attila és Kerecsényi Zoltán képviselők, 13 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. Hegedüs Laura köztisztviselő, 

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő a távolmaradását bejelentette.  

 

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, 13 fő képviselő jelen van.  

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal, hogy a 122. 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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 
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110/2018. (X.31.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. október 

31-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. 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 

 

2. Vegyes ügyek 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Vegyes ügyek 

 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 122. sorszámú előterjesztést egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja.  

 

a) Szabó Dezső utca 83-as számú országos főútra való kikötésével kapcsolatos 

döntés 

 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja.  

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Szabó Dezső utca fejlesztésére, illetve az amelletti területek iparterületekké 

való átalakítására nyert az önkormányzat második körös TOP-os pályázatot, ez teszi indokolttá, 

hogy közvetlen kapcsolatot alakítsanak ki a 83. számú főúttal.  

 

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

 

Dr. Hermann István képviselő 

Megkérdezi, hogy a rávezetés egy szervíz úttal valósul-e meg. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nem szervíz útról van szó, hanem egy városi gyűjtőútnak a 83. számú főútra való kivezetéséről. 

 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Elmondja, hogy merőleges csomópont fog kiépülni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A nyomvonal változása a belterületet minimálisan érinti csak. A változást a Talajerőgazdálko-

dás Kft. telephelyétől kezdőden alakítják majd ki. 

 

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

 

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

el. 
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A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 

határozatot: 

 

111/2018. (X.31.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Vá-

ros Településfejlesztési Koncepciójában és Pápa Város Integ-

rált Településfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célok-

kal összhangban kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Celli 

út - Határ u. - Szabó Dezső u. közötti gazdasági területet, ezen 

belül különösen a közlekedési infrastruktúra hálózat teljessé 

tétele érdekében a Szabó Dezső utca rendezését és az utcának 

a 83. sz. országos főút várost elkerülő szakaszára történő kikö-

tését. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja 

Pápa településrendezési eszközeinek, ezen belül a település-

szerkezeti tervnek és a helyi építési szabályzatnak tárgyalásos 

eljárás szerint történő módosítását a Szabó Dezső utca 83-as 

számú országos főútra való kikötésének és az utca teljes sza-

kaszának szabályozásával összefüggésben. 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az egyes 

tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat le-

folytatását és környezeti értékelés készítését a Szabó Dezső 

utca 83-as számú országos főútra való kikötése és az utca teljes 

szakaszának szabályozása miatt módosítandó településrende-

zési eszközök esetében nem tartja indokoltnak. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Mezei László városi főépítész 

 

1. 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 Radó István közterület-felügyelet vezető. 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság a rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal, 3 

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

1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előző ülésen a képviselők indítványokat fogalmaztak meg a Korona utcán a sebesség korlá-

tozásról. Ennek az előkészítése folyamatban van. 
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Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Megkérdezi, hogy elegendő könnyítést jelent-e az, hogy a rendelet módosítás értelmében mind-

összesen 10-12 gépjármű veheti igénybe a fél órás díjmenetes parkolást. Elegendő-e a fél órás 

időtartam az ingyenesség tekintetében. Alpolgármester úr az előző képviselő-testületi ülést kö-

vető sajtótájékoztatón megígérte, hogy a közintézmények környezetében megteremtik a fél 

vagy egy órás ingyenes parkolási lehetőséget. Jelen előterjesztésben csak egy közintézmény 

szerepel, pedig több is van a Jókai utcán.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A belváros közlekedésről szóló rendelet módosítása a kórház környéki parkolási rendben nem 

hozott változást, hiszen ott már régóta fizetős parkoló működik. Ehhez képest 10 helyen teszik 

lehetővé a kedvező a parkolást. A járóbeteg szakrendelésre érkezők számára az Anna tér és a 

Séllyei utca környéke áll rendelkezésre, ahol a parkolás ingyenes. A jelenlegi szabályozást mél-

tányosnak tartja. A vállalkozók működést nem lehetetlenítik el, nem kötelessége az önkormány-

zatnak, hogy közterületen ingyenes parkolási lehetőséget biztosítson a vállalkozók részére. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Az iskolák előtti parkolás nem tartozik ebbe a körbe, hiszen a szülők 8 óra előtt viszik a gyer-

mekeket iskolába, amikor még ingyenes a parkolás, valamint parkolásnak az öt percet megha-

ladó autóelhagyás minősül, így ez csak megállásnak számít. A félórás kedvezmény kialakítása 

már régóta meglévő szándék, hiszen a parkoló automatákat már két hónappal ezelőtt megren-

delték. A kórház vezetésével egyeztettek, akik elmondták, hogy számukra megfelelő az ott ki-

alakított parkolók száma. Az egy óra ingyenes parkolás bevezetését azért nem támogatják, hi-

szen a kórház túl közel van a belvároshoz, így fennáll annak a veszélye, hogy az autósok a 

belvárosi ügyeik intézése idejére használnák ki az ingyenes parkolást, ezáltal nem maradna in-

gyenes parkolóhely a kórházba látogatók számára. Nem zárja ki a maga részéről, hogy fentiek 

módosítása megtörténik. Több közintézmény vezetője is megkereste, köztük a Vajda Márta 

EGYMI nevében igazgató asszony informálisan érdeklődött egy olyan konstrukció iránt, amely 

keretében néhány kollégájuk számára lehetőség nyílna a parkolóhely biztosítására. A rendelet-

módosítás kapcsán elmondja, hogy a parkolási rend egy annyira komplex rendszer, hogy egy-

szerre kialakítani lehetetlen. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, hogy a 175/6 hrsz. alatti ingatlan kinek a tulajdonában van. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Annak a gazdasági társaságnak a tulajdona, aki a kis Spart bérbe adta. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi. hogy ez esetben az önkormányzat miért üzemeltet ezen a területen parkolóórát.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Azért, mert megállapodást kötött az önkormányzat a gazdasági társasággal a parkolóóra üze-

meltetésére. 
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Grőber Attila képviselő 

Elmondja, hogy megszámolta, hány üzlet és parkolóóra van a Jókai utcán, mennyi időt vesz 

igénybe egy parkolóóra megközelítése. Megkérdezi, helyes-e, hogy a Spar parkolóban egy órát 

lehet ingyenesen parkolni, míg a kórháznál csak fél órát. Igazságos-e, hogy egy multinacionális 

cég számára egy óra ingyenes parkolást biztosítanak, míg a Jókai utcán lévő üzleteknek csak 

fél órát. Kérdés, hogy nem lehetne-e a kórház előtti félórás ingyenes parkolást egy órára meg-

növelni, valamint a fél órás ingyenességet az egész Jókai utára kiterjeszteni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Spar előtti parkoló esetében nem az önkormányzat a tulajdonos, a tulajdonossal kötött meg-

állapodás azonban bevételhez juttatja az Önkormányzatot. Az egy óra ingyenességet az indo-

kolja, hogy a vásárlóknak legyen vásárlói ideje. A parkoló megépítésére kötelezték a tulajdo-

nost. Más a helyzet a Jókai utcán, ahol azzal, hogy egy lakóházat üzletté alakítottak, azt gon-

dolták a vállalkozók, hogy minden feltételt megteremtettek, és a többit majd a város biztosítja. 

Van rá lehetőség, hogy béreljen a vállalkozó a vásárlói számára parkolóhelyet, akkor azonban 

szembesülhet azzal a problémával, hogy olyan autós is meg fog ott állni, aki nem az ő vásárlója. 

Vélhetően több parkolóórára lenne szükség. Bakó István intézményvezető úr majd beszámol 

arról, hogy hányan használják az sms szolgáltatást a parkolás során. Át kell gondolni azt is, 

hogy mennyire ragaszkodjanak a hagyományos megoldásokhoz a 21. századi újításokhoz ké-

pest.  

 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

Megkérdezi, hogy megoldható-e, hogy a kórházzal szemben lévő oldalon található parkolóhe-

lyek esetében is ingyenes legyen a parkolás, hiszen autósok ellenkező irányból is érkeznek a 

kórházhoz.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

26 évig nem merült fel annak az igénye, hogy ezen a helyen ingyenesen lehessen parkolni. 

Előzetes hatásvizsgálat keretében lehetne vizsgálni, hogy hányan élnének vissza ezzel a lehe-

tőséggel. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Megkérdezi, hogy amennyiben valaki például kétórás parkolójegyet vásárol, megállhat-e jog-

szerűen ott, ahol egyébként ingyenes a parkolás. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Igen, megállhat. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, hogy mennyibe kerül egy pakolóhely bérlése egy vállalkozás számára.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Képviselőtestületi ülés után tudnak pontos információt mondani. Vannak olyan üzletek, ahol az 

udvarukon meg lehet oldani a vásárlók parkolását. Eddig is voltak olyan vállalkozások, ame-

lyek a Jókai utca fizető parkolási övezetében működtek, és olyanok is, amelyek nem, azonban 

az, hogy ebből probléma keletkezett volna, nem jutott el hozzá. 
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Venczel Csaba képviselő 

Megkérdezi, hogy ellenőrizhető-e, ha valaki a kórház előtt ingyenesen parkol, valóban oda 

megy-e. Felveti, hogy a kórház portáján valamilyen jegy formában kiegészíthetnék a parkoló-

jegyet. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Attól tart, hogy ez a többlet adminisztráció miatt nagy terhet jelentene, bízik az emberek jó-

szándékúságában. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Kompromisszumos megoldást javasol, elfogadhatónak tartja, hogy ezek a parkolóhelyek ne 

egyetlen gépkocsi parkolását szolgálják akár heteken át. Azt is kell biztosítani, hogy a Jókai 

utcán található üzletek vásárlói a szükségesnél hosszabb ideig ne vegyék igénybe a parkolókat. 

Úgy gondolja, hogy ezt a dilemmát feloldaná a Jókai utcán történő parkolási rend egységesítése 

és az egy órás ingyenes parkolás egész utcán történő bevezetése. Módosító indítványában java-

solja, hogy a 175/6 hrsz. alatti ingatlanon és a Jókai utcán egy óra időtartamra a megfelelő jegy 

megváltásával ingyenes legyen a várakozás. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Az előterjesztésben foglaltakat megfelelőnek találja, és úgy gondolja, hogy annak hatályosulása 

során kell majd arra visszatérni, hogy mennyire válik be ez az elképzelés. Felhívja arra a figyel-

met, hogy a bizottsági ülésen szóba került, hogy a közeljövőben kerül sor a parkolóhelyek fel-

festésére, ennek kapcsán elmondja, hogy a mentőszolgálat részére biztosítsanak parkolóhelyet. 

Az új, parkolásra figyelmeztető táblákat viszont pont ide helyezték el.  

 

Bakó István intézményvezető 

Négy automatát helyeztek el a teljes útszakaszon, ebből kettő új, ez a kettő alkalmas nullás jegy 

kiadására. A mobiltelefonon keresztül indított parkolás aránya folyamatosan nő. Idén elkezdő-

dik a bankkártyás fizetési lehetőség, először a Spar parkolóban elhelyezett automatánál teszte-

lik. Ezt a modult csak az új automatáknál lehet majd használni. Egy ilyen modul beépítése 

körülbelül hatszázezer forintba kerül. A mentőállomás vezetőjével felvette a kapcsolatot, a tábla 

nem ott helyezkedik el, ahol korábban a mentőknek felfestett parkolóhelyek voltak. Ez a tábla 

a parkoló síkjától egy méterre, a járdán helyezkedik el. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Grőber Attila képviselő úr kérdésére elmondja, hogy a „B” zónában a rendszám nélküli éves 

parkolási díj 117 ezer forint, rendszámhoz kötötten pedig 71 ezer forint. Süle Zsolt képviselő 

úr felvetésére elmondja, hogy a Jókai utcán azonos feltételeket teremtettek a belváros egyéb 

üzleteivel rendelkezésre álló parkoló zónákkal kapcsolatban. Az „A” zónában is parkolási díjat 

kell fizetniük a vásárlóknak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az iskolák körüli közlekedés kapcsán elmondja, hogy kísérletként először a Teleki utcában 

tették egyirányúvá a forgalmat, hiszen például a Harmadik utcában a Munkácsy Mihály Álta-

lános Iskolánál gyakori probléma, hogy két irányból érkeznek az autók, gyakran egymással 

szemben, párhuzamosan állnak meg, ellehetetlenítve ezáltal a közlekedést. Az intézmények túl-

nyomó része egy, a forgalomhoz képest szűk keresztmetszetű út mellett található. Az, hogy 

lehet-e erre egységes szabályozást kitalálni, vagy intézményenként kell kezelni, vizsgálat tár-

gya lehet. Különböző megoldásokat látott, például olyat, hogy reggel hét és nyolc óra között az 

adott útszakaszra nem engedik be a forgalmat.  
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Grőber Attila képviselő 

Helyesli, hogy megpróbálják az autók számát csökkenteni, de azt látja, hogy az a kedvezmény, 

amit adnak, egy egyszerű lépéssel a duplájára növelhető. Egyetért dr. Bányai Katalin Erzsébet 

képviselő asszonnyal abban, hogy a kórház másik oldalán lévő parkolást is ingyenessé lehetne 

tenni. Elmondja, nem feltétlenül tartja szerencsésnek, hogy a szemétszállítás pont a legforgal-

masabb időszakban történik a Jókai utcán. Elmondja továbbá, hogy a parkolóhelyek bérleti díját 

nem tartja soknak, jó ötletnek tartaná, ha a bérleti díj egy része az iparűzési adóból leírható 

lenne. Az iskolák lehetnének kezdeményezők a parkolási helyzet megoldásában. Módosító in-

dítványában javasolja, hogy a Jókai utcán a kórház épülete előtt a páros és a páratlan oldalon, 

fél óra időtartamban, megfelelő jegy megváltásával ingyenes legyen a várakozás. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

a 175/6 hrsz. alatti ingatlanon és a Jókai utcán egy óra időtartamra a megfelelő jegy megváltá-

sával ingyenes legyen a várakozás. 

 

A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 4 tar-

tózkodás mellett nem fogadta el Süle Zsolt képviselő indítványát. 

 

Kéri a testület állásfoglalását Grőber Attila képviselő alábbi módosító indítványáról, amely sze-

rint a Jókai utcán a kórház épülete előtt a páros és a páratlan oldalon, fél óra időtartamban, 

megfelelő jegy megváltásával ingyenes legyen a várakozás. 

 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 7 tar-

tózkodás mellett nem fogadta el Grőber Attila 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: 

 

30/2018. (X.31.) 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 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján indítványozza a 120-121. sorszámú előter-

jesztés 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 120-

121. sorszámú előterjesztések tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind az önkormányzat, 

mind pedig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokai-

nak előzetes nyilvánosságra kerülése.” 
 

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

rozatot hozza: 
 

112/2018. (X.31.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 120-121. 

sorszámú előterjesztések tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel 

mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesztésekkel 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 9.15 perckor ismételten megnyitja. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntését. 
 

Megköszöni mindenkinek a munkáját. Elmondja, hogy a következő testületi ülésre várhatóan 

2018. november 29-én kerül majd sor. 
 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 9.16 órakor bezárja. 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Verrasztó Norbert Károly 

 polgármester aljegyző 


