
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/9-16/2019. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. január 25-i nyilvános 

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, dr. Vörös Ibolya, dr. Hermann István, Császár Endre, Bocskay 

László, Venczel Csaba, Süle Zsolt, Máté István, Grőber Attila, dr. Bányai Kata-

lin Erzsébet és Kerecsényi Zoltán képviselők, 13 fő. 

 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző, 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető, 

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. 

 

Zsegraics Gyula önkormányzati képviselő a távolmaradását bejelentette. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Pápai Járási Hivatal épületének házasságkötő termében megjelenteket. A testület 

ülését 9.30 órakor megnyitja.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 13 fő képviselő jelen van.  

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal, hogy a 6-7. sorszámú 

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

rozatot hozza: 
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1/2019. (I.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. január 

25-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2019. 

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

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

tek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az ez-

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

kormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

2. Vegyes ügyek 

 

Esküt tesz Pintér Kálmán, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság új tagja. 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Vegyes ügyek 

 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság az 1. sorszámú előterjesztést egyhangúlag meg-

tárgyalásra javasolja.  

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2019. (...) önkormányzati 

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

mekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az 

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

delet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés. 

 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 
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1/2019. (I.25.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal 

felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról és az 

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

kormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú önkor-

mányzati rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak megfele-

lően megalkotja. 

 

Utasítja az aljegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző 
 

Vegyes ügyek 
 

a) Kiegyenlítő bérrendezési alap elnevezésű pályázat benyújtása  

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a pályázat a köztisztviselők bérrendezéséhez járul hozzá, 15 276 800,- Ft-ra 

nyújtható be.  
 

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: 
 

2/2019. (I.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete rendkívüli ön-

kormányzati támogatás igénybevétele érdekében Magyarország 

2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. 

melléklet I. 12. pont alapján Kiegyenlítő bérrendezési alap támo-

gatásra pályázatot nyújt be. 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a köztisztvi-

selőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 38/2018. 

(XII.20.) önkormányzati rendeletében 2019. évre 55.000,-Ft illet-

ményalapot állapított meg, ami a pályázati feltételeknek megfelel. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat be-

nyújtására, valamint a szükséges nyilatkozatok megtételére és 

aláírására. 

 

Határidő: 2019. január 25. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
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b) A pápai 1838/1 hrsz-ú, kivett vásártér megnevezésű ingatlan értékesítése 

 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal, 2 tartóz-

kodás mellett és 1 ellenszavazat ellenében, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazat-

tal, 1 tartózkodás mellett és 1 ellenszavazat ellenében elfogadásra javasolja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Unger Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy az övezeti besorolás a kötelező szerkezeti terv felülvizsgálatok keretében tör-

ténik meg. Ennek a területnek a besorolása jelenleg általános intézményi területi kategóriába 

tartozik. Ez az általános kategória jogszabály változás miatt meg fog szűnni, ezért vegyes in-

tézményi területi besorolást fog kapni.  

 

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, hogy az elmúlt években Pápa Város Önkormányzata nagy számban adott el érték-

tárgyakat a forgalomképes vagyonából, itt elsősorban ingatlanokra gondol. Javasolja, hogy az 

ezen ingatlanok értékesítéséből befolyó összeget ne a költségvetésben lévő lyukak betömésére 

használják, hanem Pápa hosszú távú fejlődésére fordítsák. Álláspontja szerint a nagymértékű 

elvándorlást önkormányzati bérlakások létesítésével kellene megakadályozni. Elmondja to-

vábbá, hogy a pályakezdő fiatalok nehezen tudnak a városban otthonra találni, ezt lehetne se-

gíteni az önkormányzati bérlakások létesítésével.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a tavalyi költségvetésben nincs hiány, csak pénzmaradvány. Megemlíti to-

vábbá, hogy a településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat elfogadásakor számos pápai 

ingatlan vonatkozásában fog a testület elővásárlási jog létesítéséről dönteni az önkormányzat 

javára, ezáltal megteremtve annak a lehetőségét, hogy azoknak az ingatlanforgalomba való be-

kerülése esetén az önkormányzat jogszerűen tudja megvásárolni azokat. Folyamatban van en-

nek a listának az elkészítése, ezeket az ingatlanokat a város hosszú távú fejlődésére kívánják 

fordítani, így nem a forgalomképes vagyonhoz fogják besorolni őket. Kiegészítésképpen el-

mondja, a forgalomképes vagyonba tartozó értékesítésre szánt ingatlanokra az önkormányzat-

nak nincsen szüksége.  

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, hogy amennyiben az ingatlan átsorolása egy hónapon belül megtörténik, akkor 

miért nem ezt követően jelölik ki értékesítésre a területet, valamint, hogy jól érti-e, hogy az 

ingatlan besorolása nem kereskedelmi tevékenységre kijelölt terület, és nem a leendő vevő ké-

résére minősítik át, mert ebben az esetben a bizottsági ülésen elhangzottak csak egy „bájos 

beszélgetésnek” tűnnek. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a terület a Vk-SZ jellemzően szabadon álló beépítési mód szerint beépíthető 

általános intézményterület kategóriába tartozik, amely egy nagyon tág fogalom, melybe bele-

tartozik a kereskedelmi, szociális, egészségügyi és oktatási célú ingatlan létesítésének a lehető-

sége, ezt a kategóriát helyezi majd a jogszabály módosítás hatályon kívül, a tervező által java-

solt kategória még kettővel több lehetőséget foglal magába. 
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Grőber Attila képviselő 

Álláspontja szerint az ingatlan rendezési tervben történő átsorolása hamarabb megtörténik, mint 

ahogy valaki vételi ajánlatot tud tenni az ingatlanra.  
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a rendezési terv elfogadása nem fog megtörténni a következő testületi ülésen, 

az értékesítésre kijelölés után értékesíthető az ingatlan. 
 

Süle Zsolt képviselő 

Megkérdezi, hogy miért nem várják meg az értékesítésre kijelöléssel a rendezési terv módosí-

tását, hiszen lehet, hogy azt követően több befektetőnek is felkeltené az érdeklődését a terület, 

és ezáltal a bevétel is több lehetne. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a pályázók előtt ismertek lesznek az övezeti besorolásra vonatkozó informá-

ciók. 
 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, hogy Pápa legmagasabb lakosságszámához képest körülbelül 3000 fővel kevesebben 

élnek most a városban, összehasonlítva ezt az arányt más környező városok lakosságszámának 

csökkenésével, elmondható, hogy a csökkenés mértéke ezeknél alacsonyabb volt. Reméli, hogy 

a megtett intézkedések a jelenlegi helyzeten javítani fognak. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs. 
 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat ellenében és 1 tartózkodás mellett meg-

hozza az alábbi határozatot: 
 
 

3/2019. (I.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkor-

mányzat tulajdonát képező pápai 1838/1 hrsz.-ú, 1 ha 3078 m² 

területű, kivett vásártér ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, bel-

területi, forgalomképes ingatlant Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 

7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete 11.§ (3) bekezdés alap-

ján, bruttó 39.200.000,- Ft alapáron, pályázat útján értékesíti. 

 

Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos intézkedé-

sek megtételére, felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
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c) A pápai 6605/1 hrsz-ú, 6605/3, 6655 hrsz-ú és 6661 hrsz-ú kivett, beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlanok értékesítése 

 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az 

előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

Javasolja, hogy az előző és a jelenlegi előterjesztésben szereplő ingatlanok értékesítéséből szár-

mazó, körülbelül 770-800 millió forintot az önkormányzat a felvett hitelek törlesztésére for-

dítsa. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a működési költségeket mindig is tudták fedezni, ahhoz nem volt szükség ön-

kormányzati ingatlanok értékesítésére. Amikor befolyik a vételár, akkor beszélhetnek róla, 

hogy mire fordítsák azt. Egy összesen 24 hektáros területről van szó, amelynek értékesítése és 

az ipari parkba történő bevonása jelentős változást hoz a város életébe, magával hozza a közle-

kedés fejlődését, valamint a munkahelyek struktúrájának és a helyi gazdaságnak a változását. 

Felhívja a nyilvánosság figyelmét arra, hogy mind a négy ingatlan tekintetében várják a pályá-

zatokat. 

 

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

 

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot: 

4/2019. (I.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkor-

mányzat tulajdonát képező pápai 6605/1 hrsz.-ú, 3 ha 8181 m2 

területű, pápai 6605/3 hrsz.-ú, 10 ha 2733 m2 területű, pápai 6655 

hrsz.-ú, 4 ha 8108 m2 területű és a pápai 6661 hrsz.-ú, 5 ha 2353 

m2 területű, kivett beépítetlen terület ingatlan-nyilvántartási meg-

nevezésű, belterületi, forgalomképes ingatlanokat Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyo-

náról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete 11.§ (3) be-

kezdés alapján, bruttó 3.000,- Ft/m2 alapáron, pályázat útján érté-

kesíti. 

 

Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos intézkedé-

sek megtételére, felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
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d) A 83. számú főúttal kapcsolatos döntés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, hogy a tervezési munkálatok folynak jelenleg, ezután jön még csak a kivitelező ki-

választása. Megkérdezi, hogy az út elkészítésének munkálatai mikor kezdődhetnek el.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Válaszában elmondja, a Győr-Pápa közötti útépítési munkálatok több körforgalom megépíté-

sével már tavaly megkezdődtek. A közbeszerzést a kiviteli tervek birtokában lehet kiírni. Ál-

láspontja szerint a projekt előkészítése jól halad. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

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

határozatot: 

 

5/2019. (I.25.) határozat 

1. 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 83. sz. út Pápa - Győr, M1 

autópálya (32+574 - 70+250 km sz.) közötti szakaszának 2X2 

sávos, főúti kiépítésével összefüggésben a 83-as sz. főút és a 

Vaszari út közötti szakaszra a földutak és a kerékpárút terület-

biztosításhoz. 

 

2. A Képviselő-testület az egyes tervek, illetve programok kör-

nyezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet sze-

rinti környezeti vizsgálat lefolytatását és környezeti értékelés 

készítését a 83. sz. országos főút 2x2 sávos fejlesztésének, 

ezen belül különösen a 83-as sz. főút és a Vaszari út közötti 

szakaszon belüli földutak és kerékpárút területbiztosításához 

nem tartja indokoltnak, mivel a 83. sz. út Pápa - Győr, M1 au-

tópálya (32+574 - 70+250 km sz.) közötti szakaszának 2X2 

sávos, főúti kiépítésével érintett útszakaszra a környezeti ha-

tásvizsgálati eljárást lefolytatták, az útszakasz környezetvé-

delmi engedéllyel rendelkezik és a várható környezeti hatáso-

kat teljeskörűen feltárták. 
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3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a beruházó 

pénzügyi kötelezettségvállalása mellett a módosítással kap-

csolatos háromoldalú tervezési szerződés megkötésére, vala-

mint az eljárással kapcsolatosan szükséges további intézkedé-

sek és jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Mezei László városi főépítész 

 

e) Sürgősségi önálló képviselői indítvány 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Süle Zsolt képviselőt, hogy elrendeljen-e szünetet annak érdekében, hogy az általa 

mozgósított polgárok a képviselő-testületi ülésre megérkezhessenek. 

 

Süle Zsolt képviselő 

A maga részéről nem kéri szünet elrendelését. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, a tavalyi év decemberében fogadta el a Parlament azt a „rabszolga törvénynek” is 

nevezett Munka Törvénykönyve módosítást, amelyet nemcsak a tartalma, hanem elfogadásának 

körülményei miatt is felháborítónak tart, hiszen annak elfogadását a Kormány minden előzetes 

kontroll nélkül, erőszakkal fogadtatott el a Parlamenttel. Köztudott, illetve ezt egyes felmérések 

is alátámasztják, hogy ezt a jogszabály módosítást a munkavállalók, illetve a magyar társada-

lom többsége is elutasítja. A munkavállalók megvédése érdekében egyet lehet tenni jogilag, 

helyi szinteken fel kell lépni annak érdekében, hogy ezt a jogszabálymódosítást ne alkalmazzák. 

Hangsúlyozza, az előterjesztés azért fontos, hogy a magyar munkavállalók és családok magán-

életét megvédjék. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Dr. Hermann István képviselő 

Megkérdezi aljegyző urat, hogy a túlóra díj kifizetés szabályait a Munka Törvénykönyve mi-

ként szabályozza. 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző 

Elmondja, hogy a pontos jogszabályi helyek megjelölésével írásban fogja megválaszolni a fel-

tett kérdést. 

Császár Endre képviselő 

Süle Zsolt képviselő úrtól kérdezi, hogy az általa említett közvélemény kutatások honnan szár-

maznak, hiszen például az általa foglalkoztatott 180 fő munkavállaló részéről nem érkezett pa-

nasz a túlórával kapcsolatban.  
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Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

Elmondja, hogy a jogszabálymódosítást a munkavállalók szempontjából családellenesnek, a 

jövő szempontjából veszélyesnek tarja. Álláspontja szerint az az indok, hogy jelen jogszabály-

módosítás következtében a zsebbe fizetett túlóra díjak legálissá tehetők, nem állják meg a he-

lyüket. Egy családfő, vagy egy családanya arra való ösztönzése, hogy minél többet dolgozzon, 

mert akkor többet kereshet, elvonja a családra fordítható időt, ami a gyermekek szempontjából 

egyáltalán nem lesz pozitívan értékelhető.  

Grőber Attila képviselő 

Álláspontja szerint az nem járható út, hogy az embereknek a megélhetésükért túlmunkát kelljen 

vállalniuk. Az a tény, hogy egy kezdő pedagógus bére azért 195.000,- Ft, mert annyi a garantált 

bérminimum, egyébként 183.000,- Ft lenne, és túlmunkát végez, hosszútávon senkinek nem 

kifizetődő. Teljesen világos, hogy heti 40 óra munkavégzés felett oly mértékben romlik a telje-

sítmény, hogy nem lesz jó és hasznos a munkavégzés. A legfrissebb kutatások szerint már heti 

25 munkaóra után romlik a teljesítmény. Sokan vannak olyanok, akik nem vállalnának túlmun-

kát, ha a családjuk megélhetése heti 40 óra munkavégzéssel biztosított lenne. Álláspontja sze-

rint helyes lenne, ha az önkormányzat a 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok ese-

tében nem alkalmazná a jogszabály módosítást. 

Süle Zsolt képviselő 

Császár Endre képviselő úr kérdésére elmondja, viccesnek tartja, hogy a képviselő úr sérelmezi, 

hogy az ő munkavállalóit nem kérdezték meg. Elmondja, hogy ha képviselő úr elolvasta volna 

az előterjesztést, nem tette volna fel ezt a kérdést. Az előterjesztésből idéz egy mondatot, mely 

szerint a megfélemlített munkavállalók nem mernek majd fellépni a kikényszerített túlóra ellen.  

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy Pápán kétszer annyi az üres álláshely, mint amennyi munkavállaló van, és je-

lenleg a munkáltatók küzdenek a munkavállalókért. 

Dr. Hermann István képviselő 

Néhány fizikai munkát végző emberrel történő beszélgetésből származó információk alapján 

elmondja, hogy sokan nem a 400 óra túlóra bevezetését tartják a jogszabálymódosítás legna-

gyobb hibájának, hanem szeretnék, hogy a túlmunka vállalása önkéntes legyen, tehát lehessen 

jelezni a vezetőség felé, hogy ki az, akinek szüksége lenne a túlóra vállalására. Álláspontja 

szerint normális munkáltató munkavállalói viszony esetén ez megoldható. Megkérdezi, hogy a 

100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságoknál van-e túlóra, tehát a jogsza-

bály módosítás valós problémát jelent-e.  

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Pápai Városfejlesztő Kft-nél a tavalyi évben nem volt túlóra, a Pápai Platán 

Nonprofit Kft-nél pedig egész évben összesen 340.000 Ft-ot fizettek ki több munkavállaló ré-

szére. Álságosnak tartja az előterjesztést, hiszen amennyiben valóban a munkavállalók  érde-

keivel foglalkoztak volna a képviselőtársai, akkor már korábban a képviselő-testület elé tárhat-

ták volna a problémát, hiszen tömeges volt Pápán az a jelenség, hogy az emberek a főállásuk 

mellett másodállást vállaltak. Aki minden hétvégén dolgozott, az jóval többet dolgozott 400 

óránál, és ez akkor nem okozott problémát. A törvény elfogadása valóban botrányos volt, hiszen 

olyan mélységekbe a magyar Parlament eddig nem süllyedt, ahogy egyes képviselők viselked-

tek. Nehezen tudja elfogadni, hogy egyesek egyik nap tüntetnek a túlóra ellen, másik nap uszí-

tanak, hogy a Városgondnokság munkatársai hétvégén miért nem takarították el a havat a vá-

rosban. A maga részéről ezt az előterjesztést a gyerekéhezés, a szabad szombat elvétele, a lát-

szólagos eredmény a munkaerő piacon kijelentések mellé tudja elhelyezni. 
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Megkérdezi, van-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás. 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 9 ellenszavazat ellenében 

és 1 tartózkodás mellett Süle Zsolt, dr. Bányai Katalin és Grőber 

Attila önkormányzati képviselők sürgősségi önálló képviselői in-

dítványát nem fogadta el. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

46. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a 5. sorszámú előterjesztés tárgyalására a 

Képviselőtestület zárt ülést tart. 

A polgármester a képviselőtestület nyilvános ülését 10.13 perckor ismételten megnyitja. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntését. Elmondja, hogy a következő képvi-

selő-testületi ülésre várhatóan 2019. február 14-én kerül majd sor. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 10.15 órakor bezárja.  

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Verrasztó Norbert Károly 

 polgármester aljegyző 


