
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1- 272/2018. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. december 20-i nyilvá-

nos 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, Zsegraics Gyula, 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, 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető, 

meghívottak jelenléti ív szerint, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa,  

 Dr. Hegedüs Laura köztisztviselő, 

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

Dr. Vörös Ibolya és dr. Bányai Katalin Erzsébet önkormányzati képviselők a távolmaradásukat 

bejelentették. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

tül követőket. A testület ülését 8.00 órakor megnyitja.  

 

Bemutatja a Titkárság új osztályvezetőjét, dr. Benkő Krisztinát. 

 

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

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal, hogy a 162-163. sor-

számú sürgősségi indítványt a napirendek közé fel kell venni, valamint a 145. sorszámú előter-

jesztést, mint előterjesztő visszavonja. 

 

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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128/2018. (XII.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. decem-

ber 20-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1. I.  Településszerkezeti terv módosítás jóváhagyása 
 

II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

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

zati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Mezei László városi főépítész 
 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város település-

képének védelméről szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Mezei László városi főépítész 
 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkor-

mányzatának 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
 

4. 2019. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyása 

Előadó: Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző 
 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2018. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a köztisztviselőket meg-

illető juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2012. (X.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2018. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkor-

mányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Sza-

bályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

7. Beszámoló Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért 

Közalapítvány tevékenységéről 

Előadó: Dr. Lukács Endre kuratóriumi elnök 

 

8. Beszámoló a Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 Közalapít-

vány tevékenységéről 

Előadó: Zsegraics Gyula kuratóriumi elnök 
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9. 2018-2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

10. Vegyes ügyek 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Vegyes ügyek 

 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 140. II. pontja, 141., 142., 144, 146., 152 és 

157. sorszámú előterjesztést egyhangúlag megtárgyalásra javasolja.  

 

1. Beszámoló a Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 Közalapítvány tevékenységéről 

Előadó: Zsegraics Gyula kuratóriumi elnök 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Horváth Sándor tű. alezredes 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Horváth Sándor tű. alezredes urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Horváth Sándor tű. alezredes 

Megköszöni az alapítvány segítségét, elmondja, hogy az előző évekhez képest egy kerékpártá-

roló megépítésében nyújtott segítséget az alapítvány, valamint 3 tűzoltó kapott jutalmat. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni a kuratóriumi tagok munkáját, felhívja a képviselők figyelmét az alapítvány adó-

juk 1%-ával történő támogatásának lehetőségére. Elmondja, hogy az alapítvány egy olyan ka-

pocs a Katasztrófavédelem, a Tűzoltóság és az Önkormányzat között, ami annak ellenére is 

nagyon jól működik, hogy a fenntartási viszonyok már megváltoztak. Jól látható, hogy erre az 

együttműködésre szükség van. 

 

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

 

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

el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 Közalapítvány beszámo-

lójával kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 Közalapít-

vány tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

46. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a 160. sorszámú előterjesztés tárgyalására a 

Képviselőtestület zárt ülést tart, valamint az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak 

alapján indítványozza a 159. és 161. sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülés elrendelését. 
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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 159. és 

161. 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 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 
 

129/2018. (XII.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 159. és 

161. sorszámú előterjesztések tárgyalására zárt ülést rendel el, 

mivel mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesztésekkel 

érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokai-

nak előzetes nyilvánosságra kerülése. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

A polgármester a képviselőtestület nyilvános ülését 8.16 perckor ismételten megnyitja. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntését. 

 

2. 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 Mezei László főépítészt, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Mezei László főépítész 

Elmondja, hogy az állami főépítészi záróvéleményt a képviselőknek kiküldték, ezért annak tar-

talmát nem kívánja ismertetni. A főépítész támogató véleményt adott a módosítások elfogadá-

sához. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, hogy a Szabó Dezső utca fejlesztése biztosítja a balesetmentes közlekedést. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Álláspontja szerint a Szabó Dezső utca megépítésének több járulékos haszna is van, az egyik 

fő cél a közlekedés biztonságán túl az, hogy olyan területek jöjjenek létre, ahol további beruhá-

zások révén új munkahelyek létesüljenek. 

 

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

 

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

el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

zatot hozza: 

 

134/2018. (XII.20.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szabó 

Dezső utca 83. sz. országos főútra való kikötésével és az utca 

teljes szakasza szabályozásával kapcsolatos területbiztosítás-

sal összefüggésben jelen határozat 1. melléklete szerint módo-

sítja a 98/2002. (VII.4.) kt. határozatával elfogadott Település-

szerkezeti tervének mellékletét képező TSZT jelű TELEPÜ-

LÉSSZERKEZETI - TERÜLETFELHASZNÁLÁSI TERV-

et. 

 

2. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a módosított 

településrendezési eszközöket a településfejlesztési koncepci-

óról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-

rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sa-

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

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

küldje meg az érintett szerveknek. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős:, Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Mezei László városi főépítész 

 

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

zati rendelet-tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2002. (VII.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról   

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Mezei László városi főépítész 

 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfoga-

dásra javasolja. 
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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 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

35/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 10/2002. (VII.5.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rende-

letét, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja az aljegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. (….)önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város településképének védelméről szóló 36/2017. 

(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Mezei László főépítész. 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Mezei László főépítészt, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Mezei László főépítész 

Elmondja, hogy azért áll két részből az előterjesztés, mert először a beérkezett vélemények 

elfogadásáról, másodszor pedig a rendelet-tervezetről kell döntenie a képviselőtestületnek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A rendelet következetesen szigorúbb szabályokat ír elő a belterületi telekalakításra, méltányol-

ható esetekben azonban lehetőséget kell biztosítani a telekalakításhoz. A rendelet hatályosulása 

alatt szerzett tapasztalatok tették indokolttá a rendelet módosítását. 

 

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

 

Dr. Hermann István képviselő 

A Pápai Várostörténeti Atlasz készítése során áttanulmányozták az összes fellelhető térképet, 

az 1911-es térkép a minta, amely nagyon jól használható, és ennek a lényegét, ahol lehetséges, 

meg kellene tartani. Álláspontja szerint történeti belvárosnak a Tókertbe levezető lépcsőtől a 
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Bástya utcáig tartó területet kellene tekinteni. Fontos, hogy megőrizzék Pápa azon arculatát, 

amely egy dunántúli kisváros képét mutatja. A városképről nagyon jó fotóanyag lelhető fel a 

könyvtárban, javasolja az építészeknek, vegyék figyelembe, hogy épült egy polgárosult város 

a 19. századtól a 20. század derekáig. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy több fajta történeti belváros fogalom létezik, amelyeket nagyrészt a funkcio-

nalitás figyelembevételével alakítottak ki. 
 

Mezei László főépítész 

Dr. Hermann István képviselő hozzászólására reagálva elmondja, hogy a jelenlegi szabályozás-

ban is szó van arról, hogy a történelmi telekhatárokat meg kell védeni. A mostani módosítás 

indoka az volt, hogy a történelmi telekhatár fogalma nem volt elég pontos a hatályos rendelet-

ben. Az 1911-es kateszteri térkép annyira pontos, hogy szinte minden épület beazonosítható 

rajta. Ezért gondoltak arra, hogy az 1911-es térképet alapul véve pontosítják a történeti belváros 

fogalmát. A háborús pusztítások miatt javasolják, hogy amennyiben lehetőség van rá, térjenek 

vissza az 1911-es térképhez, amennyiben nem, legyenek szabadon alakíthatók a telekhatárok.  

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Örömtelinek tartja, hogy újabb társasházak épülnek a belváros területén, azonban aggodalmát 

fejezi ki, mivel a belvárosban élők közül többen sérelmezik, hogy családi házak helyén épülnek 

fel társasházak, melyek zavarják a szomszédokat. Javasolja, hogy a Helyi Építési Szabályzat 

módosítása során a telekhatárok figyelembevétele mellett az épületmagasságra, gerincmagas-

ságra, beépíthetőségre és a lakásszámra is legyenek majd tekintettel. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A 20. században nagyon sok olyan beavatkozás történt a város szövetében, amelyet ma már 

nem tennének meg. Ezek közül vannak olyanok, melyek nagyon nehezen tehetők jóvá.  
 

Megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás.  
 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs. 
 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot: 

135/2018. (XII.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

településképének védelméről szóló 36/2017. (XII.22.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról szóló véleményezési dokumen-

tációra beérkezett államigazgatási szervi és a partnerségi egyez-

tetés során megfogalmazott véleményeket megismerte, a vélemé-

nyeket és a véleményekre adott válaszokat elfogadja. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Mezei László városi főépítész 
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Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

36/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestület a Pápa Város 

településképének védelméről szóló 36/2017. (XII.22.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú önkormány-

zati rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

megalkotja. 

 

Utasítja az aljegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző 

 

Vegyes ügyek 

a) Jókai Mór emléktábla állításának engedélyezése 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Mezei László főépítész. 

 

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

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja azzal, hogy az 

abban szereplő két szövegváltozat közül az 1. változat elfogadását támogatja, azzal a módosí-

tással, hogy a „2019. 01. 28.” szöveg helyett a „2019. január 28.” szöveg feltüntetését javasolja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Jókai emlékév szimbolikus lezárásaként helyeznék el az emléktáblát. 

 

Mezei László főépítész 

Elmondja, hogy az adott épületen sokféle táblát helyeztek el. Fontosnak tartja, hogy az ese-

ményre méltó táblának minőséginek kell lennie. Az előterjesztésben szereplő szöveg nagyon 

hosszú, ezért javasolt – az olvashatóság érdekében- annak lerövidítése. Erről javaslatot várnak 

az előterjesztésben megjelölt művésztanároktól. Jelenleg különféle vázlatok készülnek. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

A Humánerőforrás Bizottság az első szövegváltozatot támogatja, a bizottság tagjainak a Hosszú 

utca elnevezés tetszett, jó lenne ezt szerepeltetni a rövidített szövegben. Elmondja, hogy ameny-

nyiben kész a grafikai terv, azt a bizottság szívesen véleményezné. 

 

Mezei László főépítész 

Elmondja, hogy jelenleg nincs kész grafikai terv. A Hosszú utca megjelenítése mindenki szá-

mára fontos, Pápán sehol nem jelenik meg ez az elnevezés. Egy olyan vázlat készült, amely 

szerint Jókai Mór Kerpel Péter által készített emblémája jelenik meg a tábla egyik részén és 

alatta az első katonai felmérésen sematikusan ábrázolt utcatérkép, efelett helyeznék el a szöve-

get. A pontos vázlatot bemutatnák a bizottság előtt. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Javasolja, hogy a táblára ne kerüljön rá az 1894-2019. szövegrész. Másrészt nem használna 

idézőjelet. 
 

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

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs. 
 

Indítványozza a következő határozati javaslat elfogadását: 
 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Jókai utca névadásának 

emléket állító tábla elhelyezését a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma falán az 

utcanévtábla közelében. 
 

Az emléktábla megvalósításának költsége a 27/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet 6. § (2) 

bekezdése alapján a polgármesteri keret terhére biztosított. 
 

A Képviselőtestület a végleges szövegváltozatról való döntést a Humánerőforrás Bizottság 

hatáskörébe utalja. 
 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megvalósítással kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

              Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Dr. Hermann István, a Humánerőforrás Bizottság elnöke” 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

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

határozatot: 

136/2018. (XII.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a 

Jókai utca névadásának emléket állító tábla elhelyezését a Pápai 

Református Kollégium Gimnáziuma falán az utcanévtábla 

közelében. 

 

Az emléktábla megvalósításának költsége a 27/2011. (IX.29.) 

önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a 

polgármesteri keret terhére biztosított. 

 

A Képviselőtestület a végleges szövegváltozatról való döntést a 

Humánerőforrás Bizottság hatáskörébe utalja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 

megvalósítással kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

             Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

      Dr. Hermann István, a Humánerőforrás Bizottság elnöke 
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b) A Pápai Perutz Sport Kft. támogatása 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangú-

lag 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 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a követ-

kező határozatot hozza: 

 

137/2018. (XII.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Perutz 

Sport Kft. részére, a 2018-2019-es MLSZ NB III. férfi felnőtt fut-

ball bajnokság tavaszi szezonjában való szerepléshez 

15.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít. 

 

A támogatás összege - a támogatási szerződés megkötését köve-

tően - Pápa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében 

biztosított. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert a szükséges intézke-

dések megtételére és felhatalmazza a támogatási szerződés aláírá-

sára. 

 

Határidő:azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető  

 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2019. évi átmeneti gazdálko-

dásáról 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 
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Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett megal-

kotja az alábbi rendeletet: 

 

37/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város 

Önkormányzatának 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló, 

fenti számú önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben foglal-

taknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja az aljegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző 

 

 

5. 2019. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyása 

Előadó: Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző 

 

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

zatot hozza: 

 

138/2018. (XII.20.) határozat 

1./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar-

ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

törvény 119. §-ában foglaltak alapján a 2019. évi ellenőrzési 

munkatervet az 1. és 2. számú melléklet szerint jóváhagyja. 

Utasítja a jegyzőt, hogy az ellenőrzések végrehajtásáról - a 2./ 

pontban foglaltak figyelembevételével - gondoskodjon. 

 

2./ Az 1. számú mellékletben és a 2. számú mellékletben foglalt 

feladatok külső szakértő megbízása útján valósulnak meg. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző 
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6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2018. (...) önkormányzati ren-

delet-tervezete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 

21/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja. A 

Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Demokratikus Szak-

szervezetének munkahelyi szervezete örömét fejezi ki a rendelet-tervezetben foglaltakkal kap-

csolatban, valamennyi dolgozó nevében köszönetet mond a rendelet-tervezetben foglaltakért, 

bízik annak Képviselőtestület általi elfogadásában.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, hogy örvendetes lenne, ha a közalkalmazottak illetményalap emelésére is lenne le-

hetőség, ezt a problémát azonban nyilván központilag kellene rendezni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elméletileg létezik pályázat benyújtására lehetőség, azonban nyertes pályázatra nem lát sok 

esélyt. 

 

Megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet:  

 

38/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztvi-

selőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2012. 

(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú 

önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak meg-

felelően megalkotja. 

 

Utasítja az aljegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző 
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7.  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2018. (...) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet:  

 

39/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét, az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja az aljegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 8.45 órakor szünetet rendel el, majd 9.00 órakor folytatódik a 

napirendek tárgyalása. 
 
Máté István és Grőber Attila önkormányzati képviselők az ülésről távoznak, jelen van 10 fő. 

 

8. Beszámoló Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány tevé-

kenységéről 

Előadó: dr. Lukács Endre kuratóriumi elnök 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány 

tevékenységéről szóló beszámolóval kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért 

Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
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9. 2018-2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető. 

 

Grőber Attila és Máté István önkormányzati képviselők az ülésre megérkeznek, jelen van 12 fő. 

 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Humánerőforrás Bizottság, egyhan-

gúlag elfogadásra javasolja.  

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Pápai Német Nemzetiségi Ön-

kormányzat a 2018-2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programról szóló előterjesztést megtár-

gyalta, és véleményezési jogkörében eljárva egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

A Szociálpolitikai Kerekasztal a 2018-2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programot vélemé-

nyezési jogkörében megtárgyalta és a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezetőt, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program komplex, átfogó. Megköszöni azoknak a 

munkáját, akik dolgoztak vele.  

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

zatot hozza: 

 

139/2018. (XII.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2018-2023 időszakra szóló Helyi Esélyegyenlő-

ségi Programját megtárgyalta és elfogadja. 

Utasítja a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 
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Vegyes ügyek 

 

c) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A képviselőtestület termőfölddel kapcsolatos hatáskörével kapcsolatban elmondja, hogy jog-

szabályváltozás várható, melynek következtében az ilyen ügyekben való döntés ki fog kerülni 

az önkormányzat hatásköréből.  

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

zatot hozza: 

 

140/2018. (XII.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 166.; 167.; 

168. és 169/2017. (XII.22.) határozatok, az 51/2018. (V.30.) ha-

tározat, a 75/2018. (VI.28.) határozat, a 109/2018. (IX.27.), a 

81/2018. (VIII.9.) határozat, a 82/2018. (VIII.9.) határozat, a 

102/2018. (IX.27.) és a 119/2018. (XI.29.) határozat végrehajtá-

sára adott jelentést elfogadja. 

 

 

d) Pápai Polgármesteri Hivatal és Pápa Város Önkormányzatának Városgond-

noksága alapító okiratának módosítása 
 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja, azzal a kiegészítéssel, hogy a Városgondnokság alapító okiratában a költségvetési 

szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonyának felsorolása az alábbi ponttal egészül ki: 

2. - közszolgálati jogviszony -A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Süle Zsolt képviselő 

A Közterület-felügyelet Városgondnoksághoz való átszervezése kapcsán elmondja, hogy a bi-

zottsági ülésen több érv elhangzott ezen döntés mellett, ezek között szerepelt az illegális hulla-

dék lerakás elleni fellépés hatékonyságának növelése. Néhány évvel ezelőtt polgármester úr 

harcot hirdetett az illegális szemétlerakás ellen. Ezen harcban az ellenzéki képviselők mindig 

polgármester úr mellett fognak állni, azonban ez az intézkedés annak a kudarcnak a beismerését 

jelenti, ami eddig ezt a harcot övezi. Komoly kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy a Köz-

terület-felügyelet működése ezen módosítással hatékonyabbá tehető, hiszen a tárgyi feltételek 

nem fognak változni, nem beszélve arról, hogy a humánerőforrás sem fog növekedni, egyedül 

a munkaidő átszervezésével és a túlórákkal próbálnak eredményeket elérni.  
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az illegális hulladéklerakással kapcsolatos küzdelemnek azért vannak eredmé-

nyei, hiszen azt a bűnözői csoportot, aki nevéhez az illegális birkabőr lerakás kötődik, sikerült 

a pápai rendőrségnek leleplezni. A problémát az jelenti, hogy az illegális hulladéklerakás kap-

csán a jogszabályok az önkormányzat számára nem adnak elég mozgásteret. Elmondja, hogy a 

legtöbb olyan élethelyzet, amely a Közterület-felügyelet beavatkozását igényli, az a Város-

gondnokság működési körén belül jelentkezik. Meglátása szerint a városban szinte kultúrája 

van a szabályok megszegésének. Annak, hogy a Közterület-felügyelet nagyobb eszköztárat kap, 

lesznek következményei. A további intézkedések tartalmát a költségvetés előterjesztésével egy-

idejűleg fogja ismertetni. Elmondja továbbá, hogy 2019-2020. között kamerák telepítését ter-

vezik. Egy koncepció tervezését is indokoltnak tartják arra vonatkozóan, hogy a város mely 

részein indokolt további térfigyelő kamerák létesítése. A későbbiekben elképzelhetőnek tartja 

egy járőrszolgálat működtetését is. Fontosnak tartja továbbá a lakosság megfelelő oktatását is 

a megfelelő helyre történő szemétlerakás kapcsán. 

 

Megkérdezi, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

zatot hozza: 

 

141/2018. (XII.20.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Polgármesteri Hivatal 1/480/2018. számú módosító okiratát, 

valamint 1/480-2/2018. számú módosításokkal egységes szer-

kezetbe foglalt alapító okiratát - melyek az előterjesztés mel-

lékletét képezik - jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése 2019. január 1. napjával lép ha-

tályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja az aljegyzőt, hogy a határozat vég-

rehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosító 

okirat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Verrasztó Norbert aljegyző 
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2. A Képviselőtestület utasítja a Pápai Polgármesteri Hivatal ve-

zetőjét, hogy az alapító okirat alapján a Szervezeti és Műkö-

dési Szabályzat szükséges módosítását végezze el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Verrasztó Norbert aljegyző 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Vá-

ros Önkormányzatának Városgondnoksága 1/336-4/2018. 

számú módosító okiratát, valamint 1/336-5/2018. számú mó-

dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát - 

melyek az előterjesztés mellékletét képezik - jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése 2019. január 1. napjával lép ha-

tályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja az aljegyzőt, hogy a határozat vég-

rehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosító 

okirat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Verrasztó Norbert aljegyző 

 

4. A Képviselőtestület utasítja a Pápa Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága vezetőjét, hogy az alapító okirat alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges módosítását vé-

gezze el, és az egységes szerkezetű szabályzatot terjessze Pápa 

Város Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottsága elé jóváhagyásra. 

 

Határidő: benyújtásra: 2019. január 31. 

jóváhagyásra: 2019. február 28. 

Felelős:    Bakó István intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Össze-

férhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

e) Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye alapító okira-

tának módosítása 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető. 

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megadja a szót Benecz Rita osztályvezető asszony részére. 
 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Javasolja a határozati javaslat annak érdekében történő kiegészítését, hogy a szociális intéz-

mény vezetője az Egyesített Szociális Intézmény szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzé-

sének módosításával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtehesse. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 
 

Indítványozza a következő határozati javaslat elfogadását:  
 

„1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Vá-

ros Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 

1/297-4/2018. számú módosító okiratát, valamint 1/297-

5/2018. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát – melyek az előterjesztés mellékletét képezik - 

jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba tör-

ténő bejegyzés napjával lép hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja az aljegyzőt, hogy a határozat vég-

rehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosító 

okirat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Verrasztó Norbert aljegyző 

 

2. A Képviselőtestület utasítja a Pápa Város Önkormányzatának 

Egyesített Szociális Intézménye vezetőjét, hogy az alapító 

okirat alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges 

módosítását végezze el, és az egységes szerkezetű szabályza-

tot terjessze Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.  

 

Határidő: benyújtásra:     2019. január 31. 

  jóváhagyásra:  2019. február 28. 

Felelős: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Ösz-

szeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 
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3. A képviselőtestület utasítja a szociális intézmény vezetőjét, 

hogy az Egyesített Szociális Intézmény szolgáltatói nyilván-

tartásba történő bejegyzésének módosításával kapcsolatban a 

szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a módosításhoz szükséges do-

kumentumok aláírására 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető” 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

zatot hozza: 

 

142/2018. (XII.20.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1/297-

4/2018. számú módosító okiratát, valamint 1/297-5/2018. 

számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát – melyek az előterjesztés mellékletét képezik - jóvá-

hagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba tör-

ténő bejegyzés napjával lép hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja az aljegyzőt, hogy a határozat vég-

rehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosító 

okirat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Verrasztó Norbert aljegyző 
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2. A Képviselőtestület utasítja a Pápa Város Önkormányzatának 

Egyesített Szociális Intézménye vezetőjét, hogy az alapító 

okirat alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges 

módosítását végezze el, és az egységes szerkezetű szabályza-

tot terjessze Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra.  
 

Határidő: benyújtásra:     2019. január 31. 

  jóváhagyásra:  2019. február 28. 

Felelős: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Ösz-

szeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 
 

3. A képviselőtestület utasítja a szociális intézmény vezetőjét, 

hogy az Egyesített Szociális Intézmény szolgáltatói nyilván-

tartásba történő bejegyzésének módosításával kapcsolatban a 

szükséges intézkedéseket megtegye. 
 

Felhatalmazza a polgármestert a módosításhoz szükséges do-

kumentumok aláírására. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 
 

f) Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosí-

tása 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 
 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 

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

zatot hozza: 

143/2018. (XII.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápai Polgár-

mesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosí-

tását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 
 

A Képviselőtestület határozata 2019. január 1-jén lép hatályba. 
 

A Képviselőtestület utasítja az aljegyzőt, hogy a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosításáról a Hivatal köztisztviselőit tá-

jékoztassa, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe fog-

lalt Szabályzatot készítse el. 
 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző 
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g) Grünhut Matild emlékére állítandó botlókő elhelyezésének engedélyezése 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bi-

zottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

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

zatot hozza: 
 

144/2018. (XII.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete engedélyezi a 

Grünhut Matild egykori pápai polgárnak emléket állító botlókő 

elhelyezését az önkormányzat tulajdonát képező Pápa, Jókai utca 

55. szám alatti 2506/3 helyrajzi számú közterületen a főépítészi 

irányelvek szerint. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 

megvalósítással kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy kapott egy levelet Ausztráliából, a melbourne-i magyar konzultól, aki azt kez-

deményezte, hogy Ürge László Ausztráliában elhunyt újságíró, egykori pápai lakos emlékét a 

város őrizze meg. Az Ausztráliában Leslie Murray-ként ismert személy az ausztrál sportújság-

írás legnagyobb alakjaként hunyt el. Elmondja, hogy a kezdeményezést megfontolják. A köz-

elmúltban volt egy másik neves évforduló, Élő Árpád, volt egyházaskeszői lakos, születésének 

100. évfordulója, róla nevezték el a sakkban az Élő pontszámítást.  
 

h) Közbeszerzési szabályzat módosítása 
 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 
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Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 

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

zatot hozza: 
 

145/2018. (XII.20) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata és költségvetési szervei Közbeszerzési Szabály-

zatát az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a Szabályzat-

ról az érintett költségvetési szervek vezetőit tájékoztassa. 

Határidő: azonnal   

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

i) A holokauszt pápai áldozatainak emlékévéről szóló döntés 
 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Hu-

mánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja, azzal a módosítással, hogy a holo-

kauszt emléknapját a képviselőtestület városi gyásznappá nyilvánítsa. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy a holokauszt emléknapjának melyik napot kell tekinteni. 
 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

Az előterjesztésben olvasható egy dátum, 1944. július 5., ekkor indultak el a halálszerelvények 

Pápáról. Emlékeztet arra, hogy az Eötvös utcában található egy márvány emléktábla, amelyet 

15 évvel ezelőtt állítottak, azon 1944. július 17-e szerepel. Elképzelhető, hogy erre vonatkozóan 

újabb kutatási eredmények állnak rendelkezésre. Azt javasolja, hogy a gyásznapot Pápa Város 

Gyászemléknapja a helyi holokauszt áldozatainak emlékére, tiszteletére elnevezéssel lássák el.  

Több személyt említ, akiről illene megemlékezni. Javasolja továbbá egy köztéri holokauszt em-

lékmű felállítását, valamint egy kiadvány közzétételét is. Elmondja továbbá, hogy sok áldozat-

nak lehetne botlókövet állítani, Bőhm Samut emeli ki, aki 50 évig volt a város képviselője. 

Szeretné továbbá, ha egy kiállítás meg tudna valósulni a Zsinagógában. 
 

Dr. Hermann István képviselő 

Javasolja az emléknap dátumának felderítését, amit a könyvtár magára vállal. Véleménye sze-

rint az emlékünnepséget az emléknaphoz közeli vasárnapon kellene megtartani. 
 

Grőber Attila képviselő 

Mérlegelni kell, hogy ezt az emléknapot mikor tartják, hiszen április 16. a magyarországi Ho-

lokauszt Áldozatok Emléknapja, április 27. pedig az ENSZ által Holokauszt Emléknappá nyil-

vánított nap. Álláspontja szerint figyelni kell arra, hogy háromszor emlékezni ugyanarra meg-

osztó. Vasárnap semmiképp ne legyen az emlékünnepség, inkább szombaton. Szerinte változ-

tatni kellene az elnevezésen, javasolja a Pápai Zsidóság Emlékéve elnevezést, amelynek kere-

tein belül bemutatnák azokat a zsidó származású embereket, akik várost teremtettek. Ezt köve-

tően jöhet annak a kérdésnek az eldöntése, hogy ezt fel kell-e fűzni egy meglévő emléknapra, 
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vagy teljesen önálló napot szenteljenek neki. Elmondja, hogy könnyebben tudnák jelen előter-

jesztést tárgyalni, ha az Elfelejtett szomszédaink kiállítás működne, megkérdezi, hogy ezzel a 

kiállítással mi a helyzet. A Zsinagógával kapcsolatban kérdezi, hogy annak felújítására mikor 

lenne pénzügyi keret. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Véleménye szerint egy felhívást kellene közzétenni, amelynek köszönhetően magánszemélyek, 

szervezetek emlékévvel kapcsolatos kezdeményezéseit tudnák befogadni. Elmondja, hogy 

módszeres kutatások révén sok adatot sikerült pontosítani, halálos áldozatokat azonosítani, il-

letve elhunytnak hitt áldozatokról kideríteni, hogy élnek. Álláspontja szerint az elnevezést is 

később kellene pontosítani. Az Elfelejtett szomszédaink kiállítással kapcsolatban elmondja, 

hogy peres eljárás van folyamatban, tekintettel arra, hogy az önkormányzat álláspontja szerint 

a vállalkozó később teljesített, így kötbér fizetési kötelezettsége van. A vállalkozó ezt vitatja. 

Ez a bírósági eljárás talán a kora tavasszal fejeződhet be, és valószínűleg másodfokon folyta-

tódni fog. Az önkormányzat egyébként a teljesítés minőségét is vitatja. A Zsinagóga támogatá-

sával kapcsolatban elmondja, hogy ez szakmailag jól elő volt készítve, először arra való hivat-

kozással utasították el, hogy a tulajdoni viszonyok tisztázatlanok. Két helyrajzi számot jelöltek 

meg, az egyik egy társasház, ami azért épült, hogy a Zsinagógát kiszolgálja. Ezt sikerült tisz-

tázni. A kérdést folyamatosan napirenden tartják, a szakmai programokat közben finomítják, és 

készen kell állni arra, hogy amennyiben pénzhez jut az önkormányzat, a programot meg is tudja 

valósítani. Elmondja, hogy a Pápai Platán Nonprofit Kft. alkalmazásában áll olyan munkatárs, 

aki napi 8 órás feladata a zsidó kulturális örökség kutatása. Ennek köszönhetően a megszokott 

megemlékezési formákból ki tudtak lépni. 
 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

A jövő év kerek évforduló. 1944 június 29-én ürítette ki a pápai gettót a csendőrség. Azt sze-

retné, ha azt a napot, amikor az áldozatok hozzátartozói ellátogatnak a városba, úgy neveznék 

meg, hogy Pápa Város Gyászemléknapja a Holokauszt pápai áldozatainak emlékére, tisztele-

tére. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A megemlékezéseket nem az önkormányzat szervezte, csak támogatta. Véleménye szerint a 

gyásznap mellé érdemes mellé tenni, hogy mi a tartalma.  
 

Dr. Hermann István képviselő 

Egy vallásos zsidó szombaton nagyon szigorú szabályok szerint viselkedhet, ezért ő még min-

dig a vasárnapot javasolja a megemlékezések napjának. Megfontolásra javasolja, hogy a zsidó 

emberek túlélését segítőkről is meg kellene emlékezni. Véleménye szerint a nagyszámú pápai 

tevékeny zsidó polgárra tekintettel a pápai zsidósághoz kötődő napot kellene a fő megemléke-

zésnek tekinteni.  
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás. 
 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs. 
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Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 

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

zatot hozza: 

146/2018. (XII.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa város 

vonatkozásában a 2019. évet a holokauszt pápai áldozatainak em-

lékévévé nyilvánítja. 

 

A Képviselőtestület az emlékévhez kötődő arculati elemek meg-

tervezésével, illetve a rendezvénysorozat lebonyolításával kap-

csolatban felmerülő költségeket az Önkormányzat 2019. évi költ-

ségvetésében biztosítja. 

 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert az emlékév elneve-

zésével és megvalósításának módjával kapcsolatos felhívás köz-

zétételére. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 

intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző  

 

j)  A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság új tagjának megválasztásáról szóló döntés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy Tulok András bizottsági tag lemondott, helyette a Demokratikus Koalíció Pin-

tér Kálmánt javasolja megválasztani. Pintér Kálmán az esküt akadályoztatása miatt a következő 

testületi ülésen teszi le. 

Megkérdezi, van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

zatot hozza: 
 

147/2018. (XII.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság tagjának Pintér Kálmánt választja meg. 
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A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

k) A „pápai piac fejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

zatot hozza: 

 

148/2018. (XII.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-1.1.3-

15-VE1-2016-00009 azonosító számú „A pápai városi piac fej-

lesztése” tárgyú pályázat előzetes és végleges terveiről és tervezői 

költségbecsléséről szóló tájékoztató 2. változatát támogatja. 

A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata 2019. évi költ-

ségvetésének terhére a szükséges saját forrást biztosítja. 

 

Utasítja a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok, intézkedé-

sek megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 10.00 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Verrasztó Norbert Károly 

 polgármester aljegyző 


