
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/9-69/2019. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. március 20-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, Máté 

István, Zsegraics Gyula, Grőber Attila, és Kerecsényi Zoltán képviselők,10 fő. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző, 

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, 

Takács Krisztina köztisztviselő,  

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

Venczel Csaba és dr. Bányai Katalin Erzsébet önkormányzati képviselők távolmaradásukat be-

jelentették. 

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő távolmaradását nem jelentette be. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő a testület ülésére később érkezett. 

 

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. 

 

Bejelenti, hogy a jegyzői pozíciót 2019. február 15. napjától dr. Nagy Krisztina látja el. El-

mondja, hogy Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző asszony nyugdíjba vonulását köve-

tően a jegyzői tisztség betöltésére pályázatot írtak ki, melyre három beadvány érkezett. A beér-

kezett pályázatok elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, ő pedig úgy döntött, hogy a 

pályázók közül határozatlan időre dr. Nagy Krisztinát bízza meg a jegyzői feladatok ellátásával. 

A feladatok ellátásához jó munkát kíván és reméli, hogy a képviselőtestület tagjaival jó együtt-

működés alakul ki. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Köszönti a Polgármestert, az Alpolgármestert, a Képviselőtestületet és a pápai lakosokat. Meg-

köszöni jegyzői kinevezését, melyet megtisztelőnek, egyben nagy felelősséget megkövetelő hi-
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vatásnak tart. Elmondja, hogy a polgármester, az alpolgármester és a képviselőtestület által tá-

masztott követelményeknek kíván megfelelni a munkája során. A hivatal köztisztviselői segít-

ségével hatékony, a változásokra gyorsan reagáló, jól szervezett hivatali munkavégzéssel kí-

vánja a jogszabályoknak teljes mértekben megfelelő szakmai hátteret biztosítani a polgármester 

úr és a képviselőtestület munkájához. A hivatal munkatársai az ügyfeleket érintő feladatellátás 

során szolgáltató jelleggel, ügyfélbarát módon, de a jogszabályoknak megfelelően járnak el. 

Hangsúlyozza, hogy vezetői feladatait eredményesen és sikeresen csak a hivatal valamennyi 

dolgozója segítségével tudja ellátni. Hivatásával a helyi közügyeket és Pápa város fejlődését 

kívánja szolgálni. 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket és a lakosságot, hogy a hivatal épületében a jogszabályi kötelezett-

ségnek eleget téve 2019. március 12. napjától teszt üzemmódban, új elektronikus beléptető 

rendszer működik. A jogszabályi előírások szerint a hivatalban működtetett elektronikus rend-

szerek biztonsága és védelme érdekében 2019. május 31. napjáig beléptető rendszert kell kiépí-

teni, melynek fontosságával az informatikai biztonsági felelős is egyetért. Szíves elnézést kér a 

beléptető rendszer próbaüzemének működtetése által a képviselőtestület tagjai és az ügyfelek 

számára okozott kellemetlenségek, esetleges fennakadások miatt. A rendszer a legoptimálisabb 

működési módjának megtalálásáig, az érintettek türelmét kéri.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az új elektronikus beléptető rendszer működésének korai szakaszában biztosan 

adódnak nehézségek, hiszen a jogszabály az ingatlan tereinek elkülönítését írja elő az adatke-

zelésre és az ügyfélforgalomra tekintettel, azonban a városháza 1823-ban nem e szabályok fi-

gyelembe vételével épült. Fontosnak tartja, hogy a beléptető pontok elhelyezése a jogszabályi 

kötelezettségek és az ingatlan adottságainak összehangolásával, a felmerülő igényeknek meg-

felelően kerüljön kialakításra. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 10 fő képviselő jelen van.  

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal, hogy a 43. sorszámú na-

pirendi pontnál a kiosztott, a területnagyságot érintő módosításokat piros színnel tartalmazó 

előterjesztés figyelembevételével kívánja tárgyalni. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a fenti napirendről. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

 

29/2019. (III.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. március 

20-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

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

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban bizto-

sítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
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igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megál-

lapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2019. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat va-

gyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

3. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2018. évi tevé-

kenységéről 

Előadó: Dr. Hermann István elnök 

 

4. Vegyes ügyek 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 25. és 26. sorszámú előterjesz-

téseket egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

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

rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó el-

látásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapítá-

sáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Orbán András az ESZI gazdasági vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Ismerteti, hogy a rendelet érdemi pontjait nem, csak a mellékleteit érintően kerül módosításra.  

Megkérdezi Benecz Ritát az emberi erőforrás osztályvezetőjét, hogy van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető: 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

5/2019. (III.20.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa város-

ban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megál-

lapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módo-

sításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét, az előter-

jesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben szo-

kásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

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

rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormány-

zati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 

Elmondja, hogy az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról a képviselőtestület már korábban is határozott.  
 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás. 
 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 

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

alábbi rendeletet: 
 

6/2019. (III.20.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rende-

let módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét, az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 
 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben szo-

kásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 
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3. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2018. évi tevékenységéről 

Előadó: Dr. Hermann István elnök 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megkérdezi Dr. Hermann Istvánt, a TÉB elnökét, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendi 

ponttal kapcsolatosan.  

 

Dr. Hermann István elnök 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Települési Értéktár Bizottságnak szüksége van a pápai lakosság és a polgári 

társulások által tett, a városban azonosítható értékek értéktárba való felvételére irányuló javas-

latokra, hiszen a bizottságnak még sok feladatot kell elvégeznie ahhoz, hogy hozzávetőleges 

áttekintést tudjon nyújtani Pápa város értékeiről. 

 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellensza-

vazat nélkül elfogadta a Települési Értéktár Bizottság 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

Vegyes ügyek 

 

a) Jelentés a Képviselőtestület nyilvános ülésein hozott lejárt határidejű határozata-

inak végrehajtásáról 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

tot hozza: 
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30/2019. (III.20.) határozat  

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

175/2017. (XII.22.) határozat, a 77/2018. (VII.12.) határozat, 

a 99/2018. (IX.27.) határozat, a 114/2018. (X.31.) határozat, 

115/2018. (X.31.) határozat, a 122/2018. (XI.29.) határozat, a 

133/2018. (XII.20.) határozat, a 141/2018. (XII.20.) határozat 

2. pontja; 142/2018. (XII.20.) határozat 2. pontja, a 

143/2018.(XII.20.) határozat, a 2/2019. (I.25.) határozat, a 

20/2019. (II.14.) határozat, a 24/2019. (II.14.) határozat 1. 

pontja, a 27/2019. (II.14.) határozat és a 28/2019. (II.14.) ha-

tározat végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

II. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 92/2018. 

(IX.13.) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja, ez-

zel egyidejűleg a határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő a képviselőtestület ülésére megérkezett. Jelen van 11 fő képviselő. 

 
b) A holokauszt emlékév programjairól szóló döntés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, a Humánerőforrás Bizottság 

az alábbi kiegészítéssel és módosítással egyhangúlag elfogadásra javasolja: 

 

„A holokauszt emlékév hivatalos programjaihoz jelezte csatlakozási szándékát a református 

egyházkerület az alábbi két programmal: 

• 2019. március 30. Megemlékezés Dr. Kőrös Endre presbiterről és feleségéről, Zalay Pauláról. 

• 2019. április 30. Zoltai Bea képzőművészeti kiállítása a Pannonia Reformata Múzeumban  

Az előterjesztés 1. számú mellékletének 2. pontjában szereplő „síremlék felújítása” helyett „Dr. 

Kőrös Endre és Zalay Paula síremlékének tisztítása” szerepeljen, tekintettel arra, hogy a sír-

emlék jelenlegi állapota nem indokolja a felújítást. 

Az előterjesztés 1. számú mellékletének 3. pontban a vallásközi beszélgetés szervezésére java-

solt időpont nem kerül megjelölésre, tekintettel arra, hogy az még módosulhat.” 

 

Elmondja, hogy a program jóváhagyásán túl a program elnevezésről is határozni kell. 

 

Hangsúlyozza, hogy az emlékév programja nyitott, az elfogadott javaslatok listája bővíthető, 

így közvetetten felhívja a pápai magánszemélyeket és polgári társulásokat további program-

pontok kezdeményezésére. Elmondja, hogy örömmel fogadja a beérkező ajánlásokat és az elő-

írások szerint engedélyezi a logó használatára vonatkozó igényt, ha a jelentkező így szeretné 

kifejezni a szervezett programsorozatban való részvételét. 

 

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

 

Grőber Attila képviselő 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan az lenne a kérdése, hogy a bizottság által támogatott „MEG-

TÖRTÉNT” és „A kő marad” elnevezések mindegyike vagy a képviselőtestület döntése szerinti 

elnevezés fog szerepelni az emlékév hivatalos elnevezésében. Elmondja, hogy véleménye sze-

rint az emlékévnek egy elnevezést kellene választani. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Támogatását fejezi ki az emlékév egyetlen hivatalos elnevezésének meghatározásával kapcso-

latosan. Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy bármely tagja indítványozhatja a bizottság által 

nem támogatott javaslatok használatát is. Öröm számára, hogy a bizottság munkája során a 

javaslatokat áttekintette és azok sorát leszűkítette. Álláspontja szerint, „A kő marad” elnevezés 

sokak számára vitát kiváltó ok lehet, azonban a holokauszt emlékévvel kapcsolatosan méltatlan 

vitának nincs helye. Megemlíti, hogy „A kő marad” kifejezést sokan Vass Albert vagy Re-

ményik Sándor nevével kapcsolnák össze, mely szintén konfliktushoz vezethet. Egyrészt, mert 

köztudottan Vass Albertnek nincs akkora megbecsülése Magyarországon, mint például az 

Amerikai Egyesült Államokban, másrészt, mert a magyar irodalomban először Reményik Sán-

dor használta ezt a szókapcsolatot. Elmondja, hogy a maga részéről az emlékév hivatalos meg-

nevezésének a „MEGTÖRTÉNT”elnevezést támogatja, de várja a további hozzászólásokat. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, hogy ő is a „MEGTÖRTÉNT” elnevezés megszavazására tesz javaslatot, de nem a 

Polgármester Úr által említett vitás kérdések miatt. Álláspontja szerint Reményik Sándor hasz-

nálta elsőként „A kő marad” szókapcsolatot. Filozófiai szempontból vitatja a kifejezés jelenté-

sét, mert véleménye szerint nem a kő, hanem a víz az, ami maradandó. Úgy véli, hogy a „MEG-

TÖRTÉNT” elnevezés jobban leírja az adott helyzetet, ezért erre tesz javaslatot. Megköszöni a 

bizottság munkáját, hogy szűkítette a javaslatok körét. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy filozófiai összefüggést lehet találni „A kő marad” kifejezés és a zsidó szokások 

között, miszerint a sírok felkeresésekor követ helyeznek az elhunyt hozzátartozók sírján, ezzel 

kifejezve látogatásukat, továbbá szimbolizálhatja az elhunytakat, eltávozottakat is. Megemlíti, 

hogy Izraelben és más rendezvényen ahol részt vett, jellemzően a holokauszt minden borzal-

mának megélése és a megemlékezéseken való felidézés ellenére, a zsidó ünnepek nem a meg-

történt eseményekről, hanem az életről és folytatásról szólnak. Köztudott, hogy a hagyomá-

nyoknak megfelelően a pohárköszöntések alkalmával a „le chaim” szó hangzik el, melynek 

jelentése „az életre” és nem az egészségre. Az egész nyelvben és kultúrában megfigyelhető az 

életigenlés és jövőbe vetett optimizmus. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Hangsúlyozza, hogy minden vallásnak különösen a nagy történelmi vallásoknak az életigenlés 

a feladata, hiszen az embert szolgálják. Álláspontja szerint a bizottság által támogatott elneve-

zések mindegyike elfogadható. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos további hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további hozzászólás nem hangzott el. 

 

Indítványozza, hogy a képviselőtestület először az elnevezésről, majd az 1. számú mellékletben 

és a 2. számú mellékletben szereplő rendezvénysorozat, valamint logó tervezet elfogadásáról 

határozzon. 

 

Kéri a testület állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy az előterjesztésben szereplő a bizottság 

által támogatott javaslatok közül a „MEGTÖRTÉNT” elnevezés legyen az emlékév hivatalos 

elnevezése. 
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A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

 

31/2019. (III.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a beérkezett 

javaslatok közül a holokauszt pápai áldozatainak emlékévére a 

„MEGTÖRTÉNT” elnevezést jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert az emlékév elneve-

zésével kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni Szabó Kraker Lászlónak a holokauszt emlékév alakalmából elkészített logóval 

kapcsolatos munkáját és a logó használatára vonatkozó felajánlását. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés 1 számú melléklete szerinti programsorozatról a 

bizottság által tett kiegészítésekkel együtt, valamint a 2. számú melléklet szerinti logó tervezet 

jóváhagyásáról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

 

 

32/2019. (III.20.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a holo-

kauszt pápai áldozatai emlékévének programját az előterjesz-

tés 1. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a holo-

kauszt pápai áldozatai emlékévének logóját az előterjesztés 2. 

számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az emlékév hi-

vatalos logójának engedélyezésével kapcsolatos feladatok ellátá-

sára, valamint a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok meg-

tételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 
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c) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Ki-

rendeltségének támogatása 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 

Elmondja, hogy 2011. évben a katasztrófavédelmi igazgatóság állami fenntartásba, a tűzoltóság 

eszközei pedig állami tulajdonba kerültek, ezért Pápa Város Önkormányzata és a Pápai Kataszt-

rófavédelmi Kirendeltség között új együttműködés létrehozására volt szükség. A megállapo-

dásban a kirendeltség részéről igény mutatkozott arra, hogy az önkormányzat anyagi kötele-

zettségvállalással is fejezze ki együttműködési készségét, ugyanakkor az is megfogalmazódott, 

hogy az állami fenntartásra és működtetésre tekintettel az anyagi támogatás szimbolikus jelen-

tőségű. 

Indítványozza, hogy a Képviselőtestület határozzon arról, hogy a Pápai Katasztrófavédelmi Ki-

rendeltség számára 100.000,- Ft támogatást biztosít, mely a Veszprém Megyei Katasztrófavé-

delmi Igazgatóság költségevetésébe kerül, de az összeg közvetetten pápai célokat, a pápai állo-

mány javát is szolgálja. 

Elmondja továbbá, hogy a kirendeltség feladatainak támogatása Zsegraics Gyula kuratóriumi 

elnök által vezetett Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 Közalapítványon keresztül is meg-

oldható. Példaként említi, a tűzoltóság részére vásárolt ág aprító gépet. Az önkormányzat tá-

mogathatja adomány formájában közvetlenül is a kirendeltséget, nemrég például az állomány 

pihenő szobájába televíziós készüléket vásároltak. 

Hangsúlyozza, hogy álláspontja szerint a 100.000,- Ft támogatási összeg kifejezi a kirendeltség 

megbecsülését. A katasztrófavédelmi kirendeltség feladatain kívül együttműködik a Város-

gondnoksággal, támogatja a városi és városrészi rendezvények szervezését; továbbá jelenlétet 

biztosít a rendezvények idejére, ezért úgy gondolja, hogy a kirendeltség tevékenységének je-

lentősége a felajánlott összeg többszörösét jelenti. 
 

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

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 
 

33/2019. (III.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Veszprém 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavé-

delmi Kirendeltsége 2019. évi katasztrófavédelmi feladatainak el-

látásához 100 000 Ft összegű adományt biztosít Pápa Város Ön-

kormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) ön-

kormányzati rendelet 9. melléklet 14. cím 3. előirányzatcsoport 

Általános tartalék terhére. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

a polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok 

megtételére, valamint az adományozási megállapodás aláírására. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
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d) Rákóczi Szövetség támogatásával kapcsolatos döntés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Humánerőforrás Bizottság egy-

hangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Ismerteti a Rákóczi Szövetség korábbi években is támogatott programjának célját, mely során 

anyagi támogatás nyújtásával kívánja ösztönözni a határon túli, elsősorban szórvány magyar 

területeken − a Felvidék, Kárpátalja és napjainkra a partiumi területein − élő magyar gyermekek 

magyar iskolába való beiratását. A Rákóczi Szövetséggel kötött együttműködésben Pápa Város 

Önkormányzata azt vállalta, hogy a losonci magyar Kármán József Alapiskolába beiratott első 

osztályos gyermekeket, családjaikat támogatásban részesíti. Az önkormányzat által kifizetett 

hozzájárulás összege közvetlenül a diákok szülei részére, készpénzben kerül átadásra, minden 

év októberében az iskola által szervezett ünnepség alkalmával. Megemlíti, hogy az ünnepségen 

minden évben szívesen látják a képviselőtestület tagjait, melyen egy alkalommal ő maga is részt 

vett. 

Elmondja továbbá, hogy sajnálatos módon az iskolában jelenleg 10-15 fő közötti azon magyar 

kisgyermekek száma, akik olyan Losonc környéki kistelepülésekről járnak, ahol a magyar is-

kola már korábban megszűnt. Megfigyelhető, hogy a losonci magyar családok a magyar óvodai 

csoportokba nagy létszámban, de azt követően, inkább szlovák iskolába iratják be gyermekei-

ket. A losonci magyar óvodába nem csak magyar, hanem szlovák gyermekek is járnak azért, 

hogy a magyar nyelvet is megtanulják, mely a felmenő iskolarendszerben már nem működik. 

A kétnyelvűség miatt fordulhat elő, hogy Losoncon a magukat magyarnak vallók részaránya 6-

8 % körülire csökkent. Álláspontja szerint, a kettős identitású emberek száma lényegesen ma-

gasabb. 

Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat a Rákóczi Szövetség e programját az előterjesztés alap-

ján 250.000,- Ft támogatási összeggel segítené, mely 12 fő gyermek támogatását, családonként 

körülbelül 20.000,- Ft kifizetését jelenti. Támogatja, ha a képviselőtestület ennél magasabb ösz-

szeggel kíván hozzájárulni a magyar gyermekek iskoláztatásához, de úgy gondolja, hogy a 

gesztuson túl, az iskolában, önmagában emiatt nem lesz több gyermek. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, hogy észrevételei alapján az előterjesztés tartalma nem egyezik a Polgármester Úr 

által elmondottaknak, mert az előterjesztés alapján a 2018. évben nyújtott 250.000,- Ft összegű 

támogatást nem 12, hanem 25 losonci kisdiák támogatására fordította, mely családonként nem 

20.000,- Ft, hanem 10.000,- Ft összeget jelentett. Megkérdezi, hogy az előterjesztésben említett 

2018. évben támogatott 7025 magyar iskolakezdő gyermek számába beletartoznak-e a Felvi-

dék, Kárpátalja és a partiumi területein élő első osztályos gyermekek is. Álláspontja szerint, 

amennyiben beletartoznak, az előterjesztésben szereplő összeg kevés. Megkérdezi továbbá, 

hogy a Rákóczi Szövetségtől érkezett-e megkeresés vagy kérés arra vonatkozólag, hogy az ön-

kormányzat más településeknek is segítséget nyújtson. Példaként megemlíti Beregszászt, ahol 

a főiskola felújítását az önkormányzat már korábban támogatta. Elmondja, hogy tisztázott szá-

mára, hogy a támogatások nyújtásához befogadó szervekre is szükség van. Megemlíti, hogy 

meglátogatta a losonci iskola honlapját, ami régi, nem aktualizált, valamint a honlapon szereplő 

képek alapján megállapítható, hogy a diákok több mint fele nem magyar származású. 

Megkérdezi, hogy az önkormányzat által közvetlenül vagy a Rákóczi Szövetség felé történő 

jelzéssel lehetséges-e a beiratkozási programba további területek bevonása és a támogatási ösz-

szeg elosztása. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Hangsúlyozza, hogy a beiratkozási program elsősorban a szórványterületekre terjed ki, melynél 

lényegesen több azon magyar gyermekek száma, akik az első osztályt valamely határon túli 

településen kezdik meg. A Rákóczi Szövetség elkötelezetten dolgozik azon, hogy a programot 

más területekre is kiterjessze, és ehhez magyar donor önkormányzatokat találjon. Dr. Halzl Jó-

zsef elnök úr évente legalább háromszor nyújt tájékoztatást a programok fejleményeiről, to-

vábbá minden alkalommal elmondja, hogy számára különösen fontos Pápa város támogatása, 

hiszen felesége pápai származású. 

Álláspontja szerint természetesen Beregszász is támogatásra méltó, de szükséges megemlíteni, 

hogy vannak rosszabb helyzetben lévő települések is, például Visk, mely viharvertebb állapot-

ban, a partvonalhoz közelebb található. Visken a magyar értelmiség részaránya a lakosság szá-

mához viszonyítva lényegesen kisebb, mint Beregszászon. Támogatja, hogy a jövőben további 

települések beiskolázási támogatásában is részt vegyen az önkormányzat, azonban úgy gon-

dolja, hogy a támogatni kívánt település iskolájával kellene intézményi kapcsolatot kiépíteni. 

Megemlíti, hogy a losonci iskolával a pápai Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató 

Általános Iskolának van intézményi kapcsolata, mely szintén megerősítette a losonci iskolában 

dolgozók nehéz körülményeit. A Losonc környéki kistelepülésekről jellemzően cigány nemze-

tiségű gyermekeket iratnak be az iskolába, mellyel összefüggésben lehet az, hogy a magyar 

családok szlovák iskolába iratják gyermekeiket, azonban a helyi társadalom mélyebb rétegeit 

nem lehet kívülről megítélni. Elmondja, hogy az iskola sok szép, sikeres programban vesz részt, 

példaként megemlíti, hogy ERASMUS+ programban már korábban és jelenleg is szerepelnek, 

március hónapban a program keretében Valencia városába utazhatott egy csoport, melyről a 

közösségi médiában az iskola eseményeinek követésével tájékozódott. 

Elmondja továbbá, hogy a szlovákiai szabályok szerint a losonci magyar iskolának a fenntart-

hatósága határeset, szinte már fenntarthatatlan. A felmerült problémák ellenére kiemeli, hogy 

az elmúlt 15-20 évben, amit figyelemmel kísért, a mindenkori losonci szlovák polgármester 

mindig fontosnak tartotta, hogy a magyar iskola működjön. Az intézmény folyamatos működé-

sét olyan esetben is biztosították, amikor a magyar-szlovák kormányközi viszony nacionalista 

felhangokkal volt terhelt. Megemlíti, hogy véleménye szerint elkeserítő látni, hogy az intéz-

mény régi tablóin 30 fős osztályok szerepelnek és az osztályok létszámába főként a losonci 

középosztály magyar családjainak gyermekei tartoztak. Hangsúlyozza, hogy ha a képviselőtes-

tület Visk településre vonatkozóan dönt a beiratkozási programban való részvétel támogatásá-

ról, akkor az önkormányzat felveszi a kapcsolatot a Rákóczi Szövetséggel és a program kiter-

jesztését kezdeményezi a következő évre. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Egyetértését fejezi ki, mind a támogatás kiterjesztésével kapcsolatos felvetéssel és az elhangzott 

gondolatokkal. Elmondja, hogy napjainkban a magyarság jelentősebb része Szlovákia és a Fel-

vidék nyugati részen él, a magyar tömb a keleti részen szinte teljes egészében megsemmisült. 

Hangsúlyozza, hogy Losonc mindig is nyelvhatáron lévő település volt. Megemlíti, hogy Kövi 

Zsolt egykori alpolgármester állítása szerint, az 1940-es években Losoncon magas számú, 50 

%-ot is meghaladó magyarság élt, melynek egy részét az áttelepítések tették tönkre, egy része 

pedig Magyarországra menekült. Álláspontja szerint tudomásul kell venni, hogy a nyelvhatár 

területein a kétnyelvűség, a közös identitás lesz az egyetlen olyan lehetőség, mely részben fenn-

tartja a magyar identitást és a megmaradt magyar népességet. Úgy gondolja nem csak Losonc 

települését érinti a nemzetiségek arányának változása, hanem például Rozsnyót is. Megemlíti 

Léva települését, mely korábban megyeszékhelyként szintén jelentős magyarsággal rendelke-

zett. Nagymihály környékén figyelhető meg magyar és magyarul beszélő cigányság jelenléte. 

Elmondja, hogy részt vett egy a cigánysággal, mint nemzetiséggel foglalkozó konferencián és 

megállapíthatóvá vált, hogy a Nagymihály környéki cigányok kiválóan beszélnek magyar és 
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szlovák nyelven, valamint legalább 3 cigány nyelvjárást. Jellemzően olyan nyelven szóltak, 

melyen megszólították őket. Ez a két vagy többnyelvűség tipikus esete, mely véleménye szerint 

sajnálatos módon szintén kiveszőben van a Kárpát-medencében. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy Csúsz Péter igazgató úr álláspontja szerint az 1911-es népszámlálás napján 

Losonc települését 8000 magyar és 4000 szlovák, a város átcsatolása után, de még a népszám-

lálás napján már csak 4000 magyar és 8000 szlovák lakta. Az 1941-ben Magyarországhoz visz-

szacsatolt településen szintén 8000 magyar és 4000 szlovák élt, majd 1946-ban a magyar la-

kosság felét, akik a magyarság javát alkották, elköltöztették Losoncról. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, hozzá-

szólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

34/2019. (III.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rákóczi 

Szövetség felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj Programjának to-

vábbi folytatásához - Losonc településen élő gyermekek beirat-

kozási ösztöndíjához - 250.000,- Ft összegű támogatást biztosít 

Pápa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 

3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 14. cím 3. 

előirányzatcsoport Általános tartalék terhére. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

a polgármestert, a Rákóczi Szövetséggel kötendő támogatási 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
 

 

e) Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége tulajdonába tartozó tapolcafői 

zsidó síremlékek felújításának támogatásával kapcsolatos döntés 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 

Elmondja, hogy 2018. évben elérhetővé vált a Magyarországon fellelhető, gondozatlan zsidó 

temetők rekonstrukciójának elősegítésére irányuló, MAZSIHISZ által támogatott pályázat, 

melynek következményeként szerzett tudomást az önkormányzat a tapolcafői zsidó temető lé-

tezéséről. A kiírt pályázati feltételek által előírt ÁFA és közfoglalkoztatással kapcsolatos kér-

déskörök érintése miatt az önkormányzat számára a követelmények teljesítése a várható ered-
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ménnyel nem lett volna összhangban, ezért a pályázat teljesítése végrehajthatatlannak bizo-

nyult. A gondozatlan tapolcafői zsidó temetőről való tudomásszerzést követően azonban szük-

ségessé vált az elhanyagoltság problémájának megoldása. Az önkormányzat a tapolcafői temető 

ügyében tárgyalásokat folytatott a dunántúli zsidó temetők felügyeletével megbízott Winkler 

Miksával. Megemlíti, hogy Winkler Miksa közreműködésével újult meg a nemesszalóki zsidó 

temető is. A megbeszéléseket követően Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és 

Közterület-felügyelete és a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. kitakarította a területet, a sírkö-

veket pedig egy hozzáértő kőfaragó rekonstruálta. A helyreállítást követően láthatóvá vált, hogy 

az évek során a síremlékek egy része eltűnt, melyből az feltételezhető, hogy a hiányzó sírköve-

ket illetéktelenek elvitték, és sírkővel foglalkozó vállalkozóknak értékesítették. Álláspontja sze-

rint, a síremlékek jelentős része még így is megmaradt. A gondozás következtében egy rende-

zett környezet alakult ki, ezért a MAZSIHISZ a temető körbekerítését kezdeményezte. A kez-

deményezéssel kapcsolatosan kérdésként érkezett, hogy az önkormányzat a felmerülő költsé-

gekből mennyit kíván finanszírozni. Az előterjesztés értelmében a kerítésépítés költségeinek 

felét, azaz 1.610.000,- Ft összeget vállal át az önkormányzat. Hangsúlyozza, hogy a temető a 

MAZSIHISZ tulajdonában van, és nem tartozik a brooklyni közösség fenntartásába, mint a két 

pápai temető. Álláspontja szerint a beruházás elkészültét követően a tapolcafői zsidó temető 

egy helyreállított emlékhely lesz, és bár nem tudatosan, de a felújítás a 75. évfordulóra készült 

el, ezért úgy gondolja, hogy az emlékév programsorozatának nyitányaként is értelmezhető. 

Megemlíti, hogy a tapolcafői lakosokkal folytatott beszélgetések során tudomására jutott egy a 

helyiek által „sulyok” megnevezéssel emlegetett temető, melynek pontos helyéről az önkor-

mányzatnak tudomása nincs tekintve, hogy a helyszín magántulajdonú területen van és azt sze-

mélyesen nem járták be. A temetővel kapcsolatosan az sem tisztázott, hogy valóban zsidó te-

metőről van-e szó. 
 

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

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 
 

35/2019. (III.20.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szági Zsidó Hitközségek Szövetsége részére – a tapolcafői zsidó 

temető kerítésének felújításához, megépítéséhez – 1 610 000,- Ft 

összegű támogatást biztosít Pápa Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. 

melléklet 14. cím 3. előirányzatcsoport Általános tartalék terhére. 
 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

a polgármestert, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetség-

gel kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
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f) A Pápai Perutz Sport Kft. támogatása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, a Humánerőforrás Bizottság 

5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.  

 

Elmondja, hogy a Pápai Perutz Sport Kft. jelezte az önkormányzat felé, hogy pénzügyi nehéz-

ségei merültek fel és a félév tisztességes befejezéséhez szükséges a költségevetés által tartal-

mazott, ki nem fizetett előirányzat összege. Megemlíti, hogy az önkormányzat a továbbiakban 

közvetlenül a Kft. részére támogatást nem nyújthat, ugyanis a jogszabályok értelmében gazda-

sági társaság az egymást követő 3 évben 200.000 EUR összegű támogatásnál többet nem vehet 

igénybe. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

36/2019. (III.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 további 

3.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít. 

 

A támogatás összege - a támogatási szerződés megkötését köve-

tően - Pápa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 

szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 14.13. 

cím terhére 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 

 

 

g) Óvodai beiratás időpontjának meghatározása 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Csákvári Judit intézményvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Köszönti Csákvári Judit intézményvezetőt és megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e szó-

beli kiegészítése. 
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Csákvári Judit intézményvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az óvodai beiratás 2019. május 6-án, 7-én, 8-án és 9-én egy intézményben, de 

a korábbiaktól eltérően nem a Szivárvány Óvodában, hanem a Huszár lakótelepi Óvodában 

történik. 

 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

 

37/2019. (III.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés 

b) pontjában, valamint a nevelési-oktatási intézmények működé-

séről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében fog-

laltak alapján a 2019/2020. nevelési évre az óvodáskorú gyerme-

kek óvodába történő beiratásának időpontját az előterjesztés mel-

lékletében foglaltak figyelembe vételével az alábbiak szerint ha-

tározza meg: 

2019. május 6-án, 7-én, 8-án és 9-én 7,00 órától 18,00 óráig. 
 

Felkéri a polgármestert és az óvodavezetőt, hogy az óvodai be-

iratkozással kapcsolatos hirdetmény - a nevelési-oktatási intéz-

mények működéséről és a köznevelési intézmények névhasznála-

táról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben meghatározot-

tak szerinti - közzétételéről gondoskodjon. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

Csákvári Judit óvodavezető 
 

 

h) Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete ala-

pító okiratának módosítása 
 

A napirend tárgyalásánál jelen van Bakó István intézményvezető. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja.  
 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás. 
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 
 

38/2019. (III.20.) határozat  

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Vá-

ros Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-fel-

ügyelete A01/14-7/2019. számú módosító okiratát, valamint 

A01/14-8/2019. számú módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát - melyek az előterjesztés mellékletét ké-

pezik - jóváhagyja. 
 

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba tör-

ténő bejegyzés napjától lép hatályba. 
 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végre-

hajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 
 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosító 

okirat aláírására. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

 

2. A Képviselőtestület utasítja a Pápa Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága és Közterület-felügyelete vezetőjét, hogy 

az alapító okirat alapján a Polgári társulási és Működési Sza-

bályzat szükséges módosítását végezze el, és az egységes szer-

kezetű szabályzatot terjessze Pápa Város Önkormányzatának 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra. 

 

Határidő: benyújtásra: 2019. április 10. 

jóváhagyásra: 2019. április 30. 

Felelős: Bakó István intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Ösz-

szeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 
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i) Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 2019. évi szakmai munkatervének 

elfogadása 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Szabadkai Verita igazgató. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Köszönti Szabadkai Verita igazgatót és megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e szóbeli ki-

egészítése. 

 

Szabadkai Verita igazgató 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

 

39/2019. (III.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jókai Mór 

Művelődési és Szabadidő Központ 2019. évi szakmai munkater-

vét a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére, az okirat aláírására, egyidejűleg 

utasítja Szabadkai Veritát, az intézmény igazgatóját, hogy a köz-

művelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intéz-

mények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. 

(VII.9.) EMMI rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az 

éves szolgáltatási tervet tegye közzé. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szabadkai Verita igazgató 

 

 

j) Gróf Esterházy Károly Múzeum 2019. évi szakmai munkatervének elfogadása 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Vonnák Andrea múzeumpedagógus és Margl Melinda gaz-

dasági és személyügyi referens a Múzeum képviseletében. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
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Köszönti, a Múzeum képviseletében Vonnák Andrea múzeumpedagógust és Margl Melinda 

gazdasági és személyügyi referenst és megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e szóbeli ki-

egészítésük. 

 

Vonnák Andrea múzeumpedagógus  

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

 

40/2019. (III.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gróf Ester-

házy Károly Múzeum 2019. évi szakmai munkatervét a melléklet 

szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére, az okirat aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy-L. István igazgató 

 

 

k) Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága 2019. évi pénz-

ügyi tervének elfogadása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a Települési Értéktár Bizottság pénzügyi tervének 

részletesebb kidolgozását javasolta, melyet a bizottság egyhangúlag elfogadott. A Humánerő-

forrás Bizottság az elnök által javasolt módosításokat tartalmazó előterjesztést egyhangúlag 

elfogadásra javasolja az alábbi kiegészítéssel: 

 

„Értéktár könyv kiadásának maximálisan felmerülő költségei a következők: 

− szerkesztési költségek 250.000,- Ft 

− lektorálási költségek 50.000,- Ft 

− nyomdai költségek 500.000,- Ft 

Szakmai kirándulás költsége 150.000,- Ft 

Helyi értékek bemutatásával és népszerűsítésével kapcsolatos rendezvények költségei        

50.000,- Ft” 

 

Megkérdezi dr. Hermann István elnököt, hogy az előterjesztéshez van-e szóbeli kiegészítése. 
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Dr. Hermann István elnök 

Az előterjesztés szóbeli kiegészítéseként elmondja, hogy az Értéktár könyv kiadásának költsé-

gei meghatározásakor pontos ajánlatok hiányában költségkeretet kívánt meghatározni, ezt 

azonban a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem fogadta el, ezért a következő hozzávetőleges 

értékhatárokat kívánja rögzíteni a Települési Értéktár Bizottság pénzügyi tervében. Elmondja, 

hogy a Települési Értéktár Bizottság rendelkezik élő szerződéssel az értékleltár szerzőjével, 

melynek előzetes ajánlata alapján a szerkesztési költségek maximális összege 250.000,- Ft. A 

lektorálási költségekre érkezett ajánlat alapján 50.000,- Ft lehet a legmagasabb felmerülő ösz-

szeg. Elmondja továbbá, hogy a nyomtatási költségek meghatározására csak a kézirat elkészü-

lését, az oldalszámok megállapítását követően van lehetőség, ezért hozzávetőleges költségként 

500.000,- Ft-ot állapít meg, melyből A/4 méretben egy jó kivitelű, kemény táblás reprezentatív 

kötet készíthető. A szakmai kirándulás költségének megállapításával kapcsolatban elmondja, 

hogy a bizottság minden évben felveszi más települések értéktár bizottságaival a kapcsolatot, 

azonban a költségek meghatározásakor fontos, hogy a bizottság, mely település értéktárát kí-

vánja megismerni. Példaként elmondja, nem mindegy, hogy a vaszari vagy a sátoraljaújhelyi 

értéktár megismerésére kerül sor. Hangsúlyozza, hogy a települési értéktárak közül olyan lehe-

tőség kerül kiválasztásra, mellyel a Települési Értéktár Bizottság tapasztalatokat tud cserélni, 

ezért a szakmai kirándulásra 150.000,- Ft összeget különít el. Elmondja, hogy az Értéktár könyv 

kiadását követően annak bemutatására, valamint az értéktár és az értékleltár népszerűsítésére 

az 1.000.000,- Ft összegből fennmaradó 50.000,- Ft összeget kívánja felhasználni. Megemlíti, 

hogy a következő költségevetés összeállítására pénzügyi szakember igénybevételével kerül sor. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy a szóbeli kiegészítését követően van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, 

hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés bizottság általi kiegészítésével együtt. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

 

41/2019. (III.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Települési 

Értéktár Bizottság 2019. évre vonatkozó melléklet szerinti pénz-

ügyi tervét jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület a Települési Értéktár Bizottság működéséhez 

és feladatainak ellátásához szükséges költségeket Pápa Város Ön-

kormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.14.) ön-

kormányzati rendeletében biztosítja. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 
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l) Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola és a Vajda Márta Óvoda, Általános 

Iskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI átszervezése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Elmondja, hogy az iskola átszervezése nem a pápai telephelyeket, hanem a szervezetet érinti. 

 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

 

42/2019. (III.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés 

h) pontjában foglaltak alapján – mint a vagyonkezelésben lévő 

ingatlan tulajdonosa - a Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti 

Iskola szakmai alapdokumentumában a telephelyek bővítését, va-

lamint a Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő 

Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

szakmai alapdokumentumában az alapfeladat bővítését és az in-

tézmény elnevezésének módosítását tudomásul veszi. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselőtestület véleményét 

Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ igazgatója részére 

küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

m) A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pápai Tagintézményének székhely 

módosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Elmondja, hogy az önkormányzat a székhely módosítás aktív kezdeményezője volt, miután a 

veszprémi Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet elhagyta a Mézeskalács utca épületének 

földszintjét, így a pártházban mostoha körülmények között működő nevelési tanácsadó székhe-

lyének áthelyezése érdekében tárgyalásokat kezdeményezett. Álláspontja szerint a Mézeskalács 

utca épületében kialakított új székhely a Pedagógiai Szakszolgálat számára a legelegánsabb és 

a legjobb munkafeltételeket biztosítja a megyében. Megemlíti, hogy az épület második szintjén 

a Pápai Tankerületi Központ irodái találhatók, míg a harmadik szintet ideiglenesen, a Szent 
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István út sarkán lévő saját épületének felújításáig a Bakonyerdő Zrt. Pápai Erdészete használja 

bérleti díj ellenében. Elmondja továbbá, hogy az épület kihasználtsága nőtt, fenntarthatósága 

erősödött. A székhely módosítását követően lehetségessé vált, hogy a pártház épületébe a Vá-

rosgondnokság, a Városgondnokság épületébe pedig az Egészségügyi Alapellátási Intézet, va-

lamint a Közterület-felügyelet kerüljön. Hangsúlyozza, hogy az átszervezések következtében 

olyan kivételes eredmény született, hogy minden intézményben jobb munkakörülmény alakult 

ki, mint az átszervezés előtt volt. 

 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

 

43/2019. (III.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés 

h) pontjában foglaltak alapján - mint a vagyonkezelésben lévő in-

gatlan tulajdonosa - a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgá-

lat Pápai Tagintézménye szakmai alapdokumentumában a szék-

hely módosítását tudomásul veszi. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselőtestület véleményét 

Szauer István, a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója ré-

szére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

n) Árpád és Döbrentei utcai járdafelújítások 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi és Gazda-

sági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás. 

 

Dr. Hermann István elnök 

Elmondja, hogy az útszakasz felújítását támogatja, hiszen a burkolat olyan rossz minőségű, 

hogy a babakocsikat sem tudják eltolni rajta. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a szükséges felújításokat igyekeznek elvégezni.  

 

Megkérdezi, hogy a van-e a napirenddel kapcsolatos további kérdés, hozzászólás. 
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

 

44/2019. (III.20.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa, Árpád 

és Döbrentei utcai járdák felújításával egyetért. 

 

A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata 2019. évi költ-

ségvetésének terhére a szükséges forrást biztosítja. 

 

Utasítja a Polgármestert a döntéssel kapcsolatos további szüksé-

ges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 
o) Honvéd u. 1/A. sz. alatti, pápai 3930/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

 
Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi és Gazda-

sági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 
Elmondja, hogy kérésére minden egyes értékesítésre szánt ingatlan kijelölése azok azonosítha-

tósága érdekében úgy történik, hogy mellékletként a tulajdoni lapon kívül az ingatlan azonosí-

tására alkalmas térképrészlet, és ha lehetséges az ingatlanról fénykép is szerepeljen. Álláspontja 

szerint az értékesítésre szánt ingatlanokat a mellékletek alapján mindenki azonosítani tudja. 

Elmondja továbbá, hogy az ingatlanok önkormányzati feladatok ellátásához nem szükségesek, 

ezért kerülnek értékesítésre. 

 
Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás. 

 
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 
A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 
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45/2019. (III.20.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkor-

mányzat tulajdonát képező pápai 3930/2 hrsz.-ú, természetben a 

8500 Pápa, Honvéd u. 1/A. szám alatti, 1490 m² területű, kivett 

beépítetlen terület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterü-

leti, forgalomképes ingatlant Pápa Város Önkormányzata Képvi-

selőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. 

(III.28.) önkormányzati rendelete 11.§ (3) bekezdés alapján, 

bruttó 30.000.000,- 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 

 

 

p) Pápai Ipari Parkban található beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok értéke-

sítése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi és Gazda-

sági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Elmondja, hogy a módosított előterjesztésben szereplő ingatlanoknak a mellékelt térképen való 

azonosítását követően látható, hogy nem minden ingatlan értékesítésére kerül sor. Az önkor-

mányzat és a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. tulajdonában is vannak a Pápai Ipari Park te-

rületén olyan ingatlanok, melyek tulajdonjogát tartósan fenn kívánják tartani. A későbbiekben, 

bizonyos várospolitikai fejlesztési célok esetén szükség lehet a megmarad ingatlanokra, ezért 

azok értékesítésére nem tesznek indítványt. 

 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

 

46/2019. (III.20.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkor-

mányzat tulajdonát képező 

− a pápai 6815/13 hrsz.-ú, 5 ha 1411 m² területű, kivett ipari te-

rület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlant, 

− a pápai 6815/12 hrsz.-ú, 9357 m² területű, kivett beépítetlen 

terület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlant, 
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− a pápai 6815/11 hrsz.-ú, 9357 m² területű, kivett beépítetlen 

terület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlant, 

− a pápai 6815/10 hrsz.-ú, 9165 m² területű, kivett beépítetlen 

terület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlan, 

− a pápai 6815/9 hrsz.-ú, 9082 m² területű, kivett beépítetlen te-

rület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlan, 

− a pápai 6815/8 hrsz.-ú, 8183 m² területű, kivett beépítetlen te-

rület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlan, 

− a pápai 6815/7 hrsz.-ú, 5314 m² területű, kivett beépítetlen te-

rület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlan, 

− a pápai 6815/6 hrsz.-ú, 9169 m² területű, kivett beépítetlen te-

rület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlan, 

− a pápai 6815/5 hrsz.-ú, 9192 m² területű, kivett beépítetlen te-

rület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlan, 

− a pápai 6815/4 hrsz.-ú, 9258 m² területű, kivett beépítetlen te-

rület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlan, 

− a pápai 6815/3 hrsz.-ú, 9355 m² területű, kivett beépítetlen te-

rület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlant, 

− a pápai 6815/2 hrsz.-ú, 9358 m² területű, kivett beépítetlen te-

rület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlant, 

− a pápai 6668 hrsz.-ú, 5 ha 9538 m² területű, kivett beépítetlen 

terület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlant, 

− a pápai 6589/1 hrsz.-ú, 1 ha 7515 m² területű, kivett telephely 

ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forgalomké-

pes ingatlant, 

− a pápai 6812/2 hrsz.-ú, 6794 m² területű, kivett beépítetlen te-

rület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlant, 

− a pápai 6812/3 hrsz.-ú, 6795 m² területű, kivett beépítetlen te-

rület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlant, 

− a pápai 6812/4 hrsz.-ú, 6795 m² területű, kivett beépítetlen te-

rület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlant, 

− a pápai 6812/6 hrsz.-ú, 8960 m² területű, kivett beépítetlen te-

rület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlant, 
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− a pápai 6812/7 hrsz.-ú, 8959 m² területű, kivett beépítetlen te-

rület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlant, 

− a pápai 6812/8 hrsz.-ú, 8959 m² területű, kivett beépítetlen te-

rület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlant, 

− a pápai 6812/9 hrsz.-ú, 8960 m² területű, kivett beépítetlen te-

rület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlant, 

− a pápai 6812/10 hrsz.-ú, 8959 m² területű, kivett beépítetlen 

terület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlant 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkor-

mányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rende-

lete 11.§ (3) bekezdés alapján, bruttó 3.000,- Ft/m2 alapáron, pá-

lyázat 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 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a következő ülés időpontja még nincs meghatározva, az önkormányzat jelenleg 

az OTP Bank Nyrt-től várja a hitelszerződés tervezet visszaérkezését, melynek megtárgyalására 

a képviselőtestületet össze kell hívni, hiszen ezt követően lehetséges a hiteligény feltöltése a 

kormányzati rendszerbe. Megemlíti, hogy amennyiben a hiteltervezet visszaérkezésének idő-

pontja egybeesik a tervezett április havi előterjesztések elkészülésével egy, ha a visszaérkezés 

időpontja korábbi, akkor két testületi ülés tartására kell számítani április hónapban. A tervezett 

előterjesztések között szerepelni fog például a Pápai Rendőrkapitányság beszámolója is. 

 

Megköszöni mindenkinek a munkáját. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 8.50 perckor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 

 


