
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/9-83/2019. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

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

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, Dr. Töreki-Vörös Ibolya, Császár Endre, Bocskay László, 

Venczel Csaba, Máté István, Zsegraics Gyula, Süle Zsolt, Grőber Attila, dr. Bá-

nyai Katalin Erzsébet és Kerecsényi Zoltán képviselők,13 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. 

 

Dr. Hermann István önkormányzati képviselő távolmaradását bejelentette. 

 
Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

tül követőket. A testület ülését 14.00 órakor megnyitja. 

 

Bejelenti, hogy Szautner Mihályt, a Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő 

Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógusát, aki két fiatal 

tanulót készített fel a Speciális Olimpiai Nyári Világjátékokra, elvégzett munkájára tekintettel 

jutalomban részesíti. Elmondja, hogy Szautner Mihály a sporttársadalom elismert alakja, a Ma-

gyar Speciális Olimpia Szövetség atlétika szakágvezetője. Munkája a sporteseményeken szer-

zett eredményeken, továbbá a Jó tanuló és Jó sportoló díjak átadásakor intézményüket képvi-

selő tanulók nagy létszámából is látható. A tanulók többször vettek részt világversenyeken, 

speciális olimpiákon, így a diákoknak lehetőségük van különböző országok, földrészek megis-

merésére is. Elmondja, hogy a 2019. március 14-től kezdődő Abu Dhabi Speciális Olimpiai 

Nyári Világjátékok rendezvénysorozaton aranyérmet szerzett magyar labdarúgó-válogatott csa-

pat tagjaként szerepelt két pápai tanuló, Bogdán Sándor és Horváth Dávid, ezért a diákoknak 

Pro Prublico-díjat adományoz. Álláspontja szerint a sikeres eredményekhez meg kell teremteni 

a feltételeket, ezért gratulációját fejezte ki az intézmény tankerületi igazgatójának, Egyházi 

Andreának is. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester átadja a Pro Publico díjat Bogdán Sándornak és Horváth Dá-

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

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal, hogy az 59. sorszámú 

sürgősségi indítványt a napirendek közé fel kell venni. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a fenti napirendről. 

 

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

rozatot hozza: 

 

47/2019. (IV.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. április 

25-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Személyi ügy 

Pápai Járásbíróságra bírósági ülnökök választása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-

tóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2018. évi te-

vékenységéről 

Előadó: Gyimóthy Lajos tű. alezredes, mb. kirendeltség-

vezető 

 

3. Beszámoló a Pápai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. 

évi tűzvédelmi tevékenységéről 

Előadó: Horváth Sándor tű. alezredes, tűzoltóparancsnok 

 

4. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvé-

delmi feladatai ellátásáról 

Előadó: Salamon Judit központvezető 

 

5. Beszámoló a Családok Átmeneti Otthona működéséről 

Előadó: Kovárczy Emese intézményvezető 

 

6. Tájékoztató a Pápa Városi Polgárőrség 2018. évi tevékeny-

ségéről 

Előadó: Barcza László elnök 

 

7. Vegyes ügyek 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Bejelenti, hogy a közelmúltban az Önkormányzat első fokon pert nyert az Elfeledett szom-

szédaink című kiállítás rendezőivel, Leviathan Bt-vel és Gyekiczky Andrással szemben felme-

rült vitás jogi kérdésben. A Fővárosi Törvényszék az Önkormányzat felperesi keresetét minden 

pontban megalapozottnak találta, ezért az alpereseket 5.000.000,- Ft és a perköltség megfizeté-

sére kötelezte, de az ítélet még nem jogerős. Az alperessel kötött szerződés tárgya az Elfeledett 

szomszédaink kiállítás anyagának elkészítése volt, melyet a vállalkozó jelentős késedelemmel 

teljesített. A mulasztását kimenteni nem tudta, ezért a vállalkozói szerződés erre vonatkozó 

jogkövetkezményei hatályba léptek, azonban azok jogosságát a Leviathan Bt. és Gyekiczky 

András vitatta. A peres eljárás során bizonyossá vált, hogy nincs olyan ok, mely a vállalkozót 

kötelezettsége alól felmentené. Az esettel kapcsolatosan elmondja, hogy Gyekiczki András pe-

ren kívül a liberális sajtóhoz fordult, ahol alaptalan, az Önkormányzatra nézve rosszhiszemű 

megállapítások jelentek meg. Kiegészítésképpen elmondja, azt nem tudni, hogy a határozat el-

len az alperes él-e jogorvoslati jogával és lesz-e másodfokú eljárás.  

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

1. Személyi ügy 

Pápai Járásbíróságra bírósági ülnökök választása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Dr. Tóth Ágnes a Pápai Járásbíróság elnöke, Ballóné Antal 

Edina, Böröczky András, Iványi Andrea Irén, Mackeiné Aux Ildikó Éva, Salamon Judit és Vé-

seiné Kárpáti Ágota bírósági ülnökjelölt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Pápai Német Nemzetiségi és a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormány-

zat testülete határozatban döntött arról, hogy a bírósági ülnökválasztási jogával nem kíván élni. 

 

Köszönti Dr. Tóth Ágnest a Pápai Járásbíróság elnökét és a megjelent ülnökjelölteket. Ismerteti, 

hogy a bírósági ülnökválasztáson 9 fő ülnökjelölt van, melyből 6 főt tud a képviselőtestület 

megválasztani. Bírósági ülnök az lehet, aki a képviselőtestületen belül a minősített többség sza-

bályaira vonatkozó többséget megszerzi, továbbá tájékoztatja a képviselőket, hogy a bírósági 

ülnökválasztás során mindenki 6 igen szavazattal rendelkezik. 

 

Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő betűrend alapján döntenek a javasolt bírósági ül-

nökjelöltek megválasztásáról. 

 

Kéri a testület állásfoglalását Ballóné Antal Edina sz.: Antal Edina jelöléséről. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a követ-

kező határozatot hozza: 

 

48/2019. (IV.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. évi 

CLXII. tv. 215. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Pápai Já-

rásbírósághoz Ballóné Antal Edinát sz.: Antal Edina a fiatalko-

rúak büntetőügyeiben eljáró bírósági ülnöknek megválasztja. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a képviselőtestület döntéséről a Pá-

pai Járásbíróság elnökét tájékoztassa, a megválasztott bírósági ül-

nöknek a megbízólevelet adja át. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2019. május 25. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester: 

Kéri a testület állásfoglalását Böröczky András jelöléséről. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

49/2019. (IV.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. évi 

CLXII. tv. 215. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Pápai Já-

rásbírósághoz Böröczky Andrást a fiatalkorúak büntetőügyeiben 

eljáró bírósági ülnöknek megválasztja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselőtestület döntéséről a Pá-

pai Járásbíróság elnökét tájékoztassa, a megválasztott bírósági ül-

nöknek a megbízólevelet adja át. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2019. május 25. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester: 

Kéri a testület állásfoglalását Iványi Andrea Irén jelöléséről. 

 

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

rozatot hozza: 

 

50/2019. (IV.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. évi 

CLXII. tv. 215. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Pápai Já-

rásbírósághoz Iványi Andrea Irént a fiatalkorúak büntetőügyei-

ben eljáró bírósági ülnöknek megválasztja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselőtestület döntéséről a Pá-

pai Járásbíróság elnökét tájékoztassa, a megválasztott bírósági ül-

nöknek a megbízólevelet adja át. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2019. május 25. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester: 

Kéri a testület állásfoglalását Dr. Kontrát Károlyné sz.: Vas Zita jelöléséről. 

 

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

rozatot hozza: 

 

51/2019. (IV.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. évi 

CLXII. tv. 215. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Pápai Já-

rásbírósághoz Dr. Kontrát Károlynét sz.: Vas Zita a fiatalkorúak 

büntetőügyeiben eljáró bírósági ülnöknek megválasztja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselőtestület döntéséről a Pá-

pai Járásbíróság elnökét tájékoztassa, a megválasztott bírósági ül-

nöknek a megbízólevelet adja át. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2019. május 25. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester: 

Kéri a testület állásfoglalását Mackeiné Aux Ildikó Éva sz.: Aux Ildikó Éva jelöléséről. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a követ-

kező határozatot hozza: 

 

 

52/2019. (IV.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. évi 

CLXII. tv. 215. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Pápai Já-

rásbírósághoz Mackeiné Aux Ildikó Évát sz.: Aux Ildikó Éva a 

fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bírósági ülnöknek megvá-

lasztja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselőtestület döntéséről a Pá-

pai Járásbíróság elnökét tájékoztassa, a megválasztott bírósági ül-

nöknek a megbízólevelet adja át. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2019. május 25. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester: 

Kéri a testület állásfoglalását Radványi Éva Andrea jelöléséről. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a követ-

kező határozatot hozza: 

 

53/2019. (IV.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. évi 

CLXII. tv. 215. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Pápai Já-

rásbírósághoz Radványi Éva Andreát a fiatalkorúak elleni bünte-

tőeljárásban eljáró bírósági ülnöknek megválasztja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselőtestület döntéséről a Pá-

pai Járásbíróság elnökét tájékoztassa, a megválasztott bírósági ül-

nöknek a megbízólevelet adja át. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2019. május 25. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, dr. Nagy Krisztina jegyzőt, hogy a 6 fő megválasztott ülnökjelöltön felül szüksé-

ges-e további szavazás. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Válaszában elmondja, a további szavazás a 6 fő megválasztásával okafogyottá vált. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megállapítja, hogy a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban eljáró ülnökjelöltek közül a Képvi-

selőtestület Ballóné Antal Edinát, Böröczky Andrást, Iványi Andrea Irént, Dr. Kontrát Károly-

nét, Mackeiné Aux Ildikó Évát és Radványi Éva Andreát ülnöknek megválasztotta. Megköszöni 

a tisztség elvállalását és azoknak a jelenlegi ülnököknek a munkáját, akiket nem választottak 

újra. 

 

Dr. Tóth Ágnes elnök 

Köszönti a megválasztott ülnököket és megköszöni a tisztség elvállalását. Megköszöni a Kép-

viselőtestület munkáját. Elmondja, hogy a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban nagy segítséget 

jelent az ülnökök munkája. 

 

 

2. Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Kataszt-

rófavédelmi Kirendeltsége 2018. évi tevékenységéről 

Előadó: Csillag István alezredes, igazgatóhelyettes 

 Gyimóthy Lajos tű. alezredes, mb. kirendeltség-vezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Csillag István alezredes, a Veszprém Megyei Katasztrófavé-

delmi Igazgatóság igazgatóhelyettese és Gyimóthy Lajos tű. alezredes, a Veszprém Megyei Ka-

tasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége mb. vezetője. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a beszámolót a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület egyhan-

gúlag elfogadásra javasolja. 
 

Köszönti Csillag István alezredest, igazgatóhelyettest és Gyimóthy Lajos tű. alezredes, mb. ki-

rendeltség-vezetőt. 

Megkérdezi Csillag István alezredest, igazgatóhelyettest, hogy van-e szóbeli kiegészítése a na-

pirendi ponttal kapcsolatosan.  
 

Gyimóthy Lajos tű. alezredes, mb. kirendeltség-vezető 

Megköszöni a Képviselőtestület és az Önkormányzat támogatását, a szoros együttműködését a 

helyi szervekkel, az igazgatósággal és reméli, hogy ez a 2019. évben is hasonlóan alakul. A 

2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót nem kívánja kiegészíteni, véleménye szerint rész-

letesen tartalmazza az elvégzett feladatokat. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Álláspontja szerint, az Önkormányzat és a Kirendeltség együttműködése példa értékű. A közös 

munka tartalmát előre meghatározott együttműködési szerződésben nehéz lenne meghatározni, 

hiszen többször is felmerülnek ad hoc jellegű kihívások, melyre közösen keresnek megoldást. 

A felmerülő helyzetek sikeres megoldására mindkét fél részéről igazi őszinte együttműködési 

készség szükséges. Megköszöni a Kirendeltség vezetőségének és állományának hozzáállását, 

együttműködését, és reméli, hogy a közös munka a 2018. évhez hasonló keretek között fog 

működni. 
 

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

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

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 
 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellensza-

vazat nélkül elfogadta a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2018. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

 

3. Beszámoló a Pápai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevé-

kenységéről 

Előadó: Horváth Sándor tű. alezredes, tűzoltóparancsnok 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a beszámolót a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület egyhan-

gúlag elfogadásra javasolja. 

 

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 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellensza-

vazat nélkül elfogadta a Pápai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót. 
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4. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásá-

ról 

Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Szalainé Tihanyi Andrea, Pápa Város Önkormányzatának 

Egyesített Szociális Intézménye vezetője és Salamon Judit, a Család- és Gyermekjóléti Központ 

vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a beszámolót a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület, a Tapol-

cafői Városrész Önkormányzatának Képviselőtestülete, a Borsosgyőri Városrész Önkormány-

zatának Képviselőtestülete és a Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzatának Képviselőtestülete 

egyhangúlag, az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 

1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 

Köszönti Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezetőt és Salamon Judit központvezetőt. 

 

Megkérdezi Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezetőt, hogy van-e az előterjesztésben foglal-

takkal kapcsolatban kiegészítése. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

Bejelenti, hogy kérdését, mely a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ingyenes szü-

nidei étkeztetéssel kapcsolatos az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén technikai okok 

miatt nem tudta feltenni. Elmondja, hogy a beszámoló szerint 592 fő részesül rendszeres gyer-

mekvédelmi kedvezményben, melyről feltételezi, hogy pénzbeli támogatást jelent, továbbá 606 

fő jogosult természetbeni támogatásra. Így az összesített létszám 1198 fő jogosultat jelent azon-

ban a 2017. évi beszámoló tartalmához hasonlóan 2018-ban sem igényelt senki ingyenes szü-

nidei étkeztetést. Megkérdezi, hogy a kérelem benyújtására jogosul felnőttek rendelkeznek-e 

elegendő információval az ingyenes szünidei étkeztetést illetően, mivel álláspontja szerint, a 

tanév folyamán támogatásra jogosult 1198 fő a nyári időszakban is rászoruló, azonban erre 

vonatkozó kérelem nem érkezett. Úgy gondolja, hogy talán a jogosultak nem rendelkeznek 

kellő információval az igények benyújtáshoz. Megkérdezi, hogy az oktatási intézményekben az 

érintett gyermekek szüleit milyen módon tájékoztatják a szóban forgó lehetőségről. 

 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Elmondja, hogy a 2018. december 31-i adatok alapján a rendszeres gyermekvédelmi támoga-

tásra jogosultak száma 592 fő volt, mely 299 családot érintett. Az említett 606 fő jogosult év-

közi adat, mert 2018. évben többször módosult a jogosultak száma lakóhely, illetve jövedelmi 

viszonyokban történt változásokra tekintettel. Hangsúlyozza, hogy 2018-ban a rendszeres gyer-

mekvédelmi támogatásra jogosultak száma 590-610 fő, a beszámolóban szereplő létszám nem 

összesítendő. Elmondja, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében természet-

beni juttatásként évente két alkalommal gyermekenként 6.000,- Ft értékű Erzsébet utalvány 

formájában részesülnek támogatásban az arra jogosult szülők, tehát augusztusban 606 fő, nov-

emberben 598 fő részesült a 6.000,- Ft értékű támogatásban. Elmondja továbbá, hogy a gyer-
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mekek szülei önkéntesen nyilatkoznak a gyermekek halmozottan hátrányos helyzetéről. A gyer-

mekétkeztetési kedvezmény az egész tanévre vonatkozik, a szünidei gyermekétkeztetésről min-

den esetben írásos tájékoztatót küldenek a jogosultak részére. Tudomása szerint legutóbb 2 fő 

gyermek részére igényeltek szünidei étkeztetést, melyek később lemondásra kerültek, arra hi-

vatkozva, hogy a gyermeknek nem ízlett az étel. Hangsúlyozza, hogy a szülők tudnak a lehető-

ségről, írásban kapnak tájékoztatót, de nem kérik. Megemlíti, hogy az 590-610 fő gyermek 38 

%-a az életkor szerinti megoszlás alapján 6 éves vagy 6 éves kor alatti. A bölcsődés, illetve 

óvodás korú gyermekeknek nincs klasszikus szünidő, hiszen az intézmények az ellátásukat au-

gusztus 31-ig folyamatosan biztosítják. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Elmondja, hogy a Tarczy Lajos Általános Iskola tekintetében tud nyilatkozni arról, hogy a tanév 

végének közeledtével az osztályfőnökökön keresztül az ellátásban részesülő, szünidei étkezte-

tésre jogosult gyermekek szüleit írásban tájékoztatják erről a lehetőségről. Természetesen a 

szülők nem kötelezhetőek a szünidei étkeztetés igénybe vételére, de az intézményben is igye-

keznek felhívni a szülők figyelmét. Álláspontja szerint az általános iskolás korú gyermekek a 

közétkeztetés helyett − amennyiben a családnak van lehetősége − szívesebben választják a saját 

környezetben elfogyasztható, család által készített ételt. Megemlíti, hogy sok esetben a tanév 

során sem fogyasztják el kellő mennyiségben a gyermekek a menza által felkínált, egészségesen 

elkészített ételeket. A gyermekek egészséges étkezésre szoktatását nehezítik a rossz beidegző-

dések, a helytelen étkezési szokások. Példaként megemlíti, hogy problémát okoz az egészség-

telen gyorsélelmek, ízfokozókkal ellátott ételek népszerűsége. Hangsúlyozza, az intézményben 

az egészséges életmódra nevelésre csak a tanév során van lehetőség. Elmondja továbbá, hogy 

véleménye szerint a szülőket is ösztönözni kell az egészséges életmód kialakítására, hogy élje-

nek az intézmények adta lehetőséggel, amennyiben gyermekük számára nem tudják biztosítani 

az egészséges szünidei étkeztetést. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

szólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 

nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 

 

54/2019. (IV.25.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 

szóló beszámolót, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 

elfogadja. 

 

5. Beszámoló a Családok Átmeneti Otthona 2018. évi működéséről 

Előadó: Kovárczy Emese intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Kovárczy Emese, a Családok Átmeneti Otthona intézmény-

vezetője. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a beszámolót az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, ellen-

szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 

Köszönti Kovárczy Emese intézményvezetőt és megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben 

foglaltakkal kapcsolatban kiegészítése. 

 

Kovárczy Emese intézményvezető 

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 a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellensza-

vazat nélkül elfogadta a Családok Átmeneti Otthona 2018. évi 

működéséről szóló beszámolót. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti Szappanos Pétert a Pápai Hús Kft. ügyvezető igazgatóját. 

 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján indítványozza, az 59. sorszámú 

előterjesztés tárgyalására a zárt ülés elrendelését. 

 

Indítványozza az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján az 59. 

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

dig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak elő-

zetes nyilvánosságra kerülése.” 

 

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

rozatot hozza: 

55/2019. (IV.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján az 59. sor-

számú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind 

az önkormányzat, mind pedig az előterjesztéssel érintett másik fél 

üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak előzetes nyilvá-

nosságra kerülése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

A polgármester a képviselőtestület nyilvános ülését 14.53 perckor ismételten megnyitja. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntését. 

 

 

6. Tájékoztató a Pápa Városi Polgárőrség 2018. évi tevékenységéről 

Előadó: Barcza László elnök 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Horváth Balázs, a Pápa Városi Polgárőrség képviseletében. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a beszámolót a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület és a Ta-

polcafői Városrész Önkormányzatának Képviselőtestülete egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Köszönti Horváth Balázst, a Pápa Városi Polgárőrség képviseletében és megkérdezi, hogy van-

e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kiegészítése. 

 

Horváth Balázs 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az elmúlt hónapokban a tervezettek szerint 2020. július 1-től kiteljesedő helyi 

közbiztonsági program előkészületein dolgoztak, melynek része a Képviselőtestület által a Pápa 

Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete székhelymódosításáról 

hozott határozata is. A helyi közbiztonsági program keretében olyan műszaki tartalmak kerültek 

tisztázásra, mint a közbiztonsági kamerarendszer elemeinek típusa, mennyisége és elhelyezési 

pontjainak meghatározása. A tervek véglegesítését követően közbeszerzési pályázat keretében 

a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozó építi ki a kamerarendszert. A rendszer központja a 

jelenlegi állásfoglalások alapján a Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Köz-

terület-felügyelete székhelyén, az Anna téren kerül majd kialakításra. Megemlíti, hogy egyes 

népszerű történettel ellentétben − miszerint vadkamerákat helyeztek ki és elkövetőket tartóztat-

tak le − kamerát csak rendőr vagy közterület-felügyelő figyelhet. Álláspontja szerint a tervezett 

kamerarendszer kiépítésének akkor van értelmezhető hatékonysága, ha az arra jogosultak hét-

főtől vasárnapig 0-24 órában figyelni tudják, és amennyiben a felvételekről nyert információ 

alapján beavatkozás szükséges, azt valós időben meg tudják tenni. A valós idejű beavatkozá-

sokra akkor van lehetőség, ha az érintett szervezetek például a Pápa Városi Polgárőrség, aki 

állandó vagy időszakos közterületi jelenlétet biztosít a városban, hézagmentesen tudnak együtt-

működni. Elmondja továbbá, hogy a rendszer működéséhez heti 168 órában kell a Pápai Rend-

őrkapitányság, a Pápa Városi Polgárőrség, a közterület-felügyelők, továbbá egyes, a feladatel-

látásba bevonható vállalkozások együttműködésével lefedettséget biztosítani a városban. A ter-

vezetek szerint a Pápa Városi Polgárőrség elnökét, Barcza Lászlót a rendszer utolsó részleteinek 

összeállítása időpontjában felkérik, hogy a jelenlegi együttműködésen felül nyilatkozzon arról, 

hogy csapata milyen minőségben és feltételekkel tud feladatot vállalni a közbiztonságot növelő 

rendszer működtetésében. Az Önkormányzat célja, hogy fejlődjön a közterület-használati kul-

túra, töredékére csökkenjen a költségvetésből évente az illegális hulladéklerakások megszűnte-

tésére kifizetett 20.000.000,- Ft és 25.000.000,- Ft közötti összeg, valamint megelőzze számos 

jogellenes cselekmény elkövetését. 

 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellensza-

vazat nélkül elfogadta a Pápa Városi Polgárőrség 2018. évi tevé-

kenységéről szóló tájékoztatót. 

 

 

7. Vegyes ügyek 

 

Venczel Csaba önkormányzati képviselő önálló képviselői indítványa 

Előadó: Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humánerőforrás Bi-

zottság az egyhangúlag elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy a Hetény településen 

élő gyermekek beiratkozási ösztöndíjához 200.000,- Ft összegű támogatást javasol a Rákóczi 

Szövetségen keresztül. 

 

Megkérdezi Venczel Csaba önkormányzati képviselőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a képviselő indítványának elfogadása esetén a Rákóczi Szövetéggel folytatott 

együttműködés, így a losonci Kármán József Alapiskola és Óvoda támogatása, a hetényi Tarczy 

Lajos Alapiskola beiratásának támogatásával egészülne ki. Hetény nem testvérvárosa Pápának, 

mint Losonc, de az iskola testvériskolája a pápai Tarczy Lajos Általános Iskolának, hiszen 

Tarczy Lajos az intézmény névadója hetényi származású. Megemlíti, hogy a Tarczy Lajos Ál-

talános Iskola szervezésében a költészet napján tartott Nagy László szavalóversenyen az iskola 

vendégeként a hetényi iskola vezetője és néhány diákja is részt vett. 

 

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

 

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

 

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

tot hozza: 

 

 

 

 

58/2019. (IV.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rákóczi 

Szövetség felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj Programjának to-

vábbi folytatásához – Hetény településen élő gyermekek beirat-

kozási ösztöndíjához - 200.000,- 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. 
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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 

 

 

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

tot hozza: 

59/2019. (IV.25.) határozat  

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

156/2016. (X.27.) határozat, a 102/2017. (VII.14.) határozat, a 

121/2017. (IX.14.) határozat, a 152/2017. (XI.30.) határozat, a 

180/2017. (XII.22.) határozat, a 45/2018. (V.10.) határozat, a 

71/2018. (VI.28.) határozat, a 88/2018. (IX.13.) határozat, a 

89/2018. (IX.13.) határozat, a 90/2018. (IX.13.) határozat, a 

123/2018. (XI.29.) határozat, a 136/2018. (XII.20.) határozat, 

a 16/2019. (II.14.) határozat, a 21/2019. (II.14.) határozat, a 

26/2019. (II.14.) határozat, a 34/2019. (III.20.) határozat, a 

35/2019. (III.20.) határozat, a 36/2019. (III.20.) határozat, a 

38/2019. (III.20.) határozat 1 pontjának, a 39/2019. (III.20.) 

határozat, a 40/2019. (III.20.) határozat, a 42/2019. (III.20.) 

határozat és a 43/2019. (III.20.) határozat végrehajtására adott 

jelentést elfogadja. 

 

 

II. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

123/2016. (IX.23.) határozat 2. pontjának végrehajtására adott 

jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg a határozatot hatályon kí-

vül helyezi. 

 

b) Beszámoló a Visk települést érintő 1.000.000,- Ft összegű pályázatról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humánerőforrás Bi-

zottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
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Elmondja, hogy a mai napon az ukrán parlament elfogadta a nyelvtörvényt, mely meghatározza, 

hogy a magyar nyelvet beszélő emberek csak egymással beszélhetnek magyarul, továbbá, hogy 

kötelező az ukrán nyelv használata a bíróságon, a hadseregben, a hivatalos szerveknél, a vá-

lasztásokon, a reklámokban, mely megjegyzi, az Európai Parlamentben senkinek nem sérti a 

jogérzékét. 

 

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az Aljegyző Úr dolgozik azon, hogy a Pápai Köztisz-

tasági és Szolgáltató Nonprofit Kft. egyik, a korábbi rendszerüzemeltetésében részt vett hulla-

dékszállító gépjárművét 0 Ft értékben át tudja adni Visk település részére. A problémát az je-

lenti, hogy Ukrajna az adományokra vámot vetett ki, mely az adomány értékétől függően 20-

40 % is lehet. A hulladékszállító jármű átadásának célja, hogy Visk környékén csökkentse a 

Tisza partjára kiszórt hulladék mennyiségét, mely az áradások következtében a Tisza magyar-

országi szakaszára kerülve akár 5 km hosszú összefüggő műanyag palack szőnyeget alkot. Re-

méli, hogy az Önkormányzat a hulladékszállító gépjármű adományozásával hozzá tud járulni 

ahhoz, hogy a jövőben a szemétlerakás ne így történjen. 

 

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

tot hozza: 

 

60/2019. (IV.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Testvér-te-

lepülési programok és együttműködések” című, Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott pályázatról szóló tájékoztatót el-

fogadja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a pályázattal kapcso-

latos intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

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

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, a Pénzügyi 

és Gazdasági Bizottság és a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Elmondja, hogy a pályázat benyújtása a Pápai Városi Óvodák Huszár Lakótelepi Tagóvodája 

tekintetében egy 6x12 m nagyságú kisstadion építésérére vonatkozik. Megemlíti, hogy a Viski 

Mustármag Óvoda már rendelkezik a Nemzeti Ovi-Sport Program keretében épített kisstadion-

nal.  

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban 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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

 

61/2019. (IV.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az 

Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) 

támogatására vonatkozó előterjesztést és kötelezettséget vállal 

arra, hogy az Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról szóló 

értesítést követő 60 napon belül támogatási szerződést köt. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alapítvány 

rendelkezésére bocsátja a kijelölt óvoda pontos nevét, címét, 

helyrajzi számát, valamint a földhivatali nyilvántartási lap máso-

latát, közmű nyilatkozatot tesz, és gondoskodik az igazolás be-

szerzéséről, hogy a pálya kialakítás nem építési engedély köteles. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megismerte, 

támogatja és az Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja az 

Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó Ovi-Sport 

Programot. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Program 

megvalósításához szükséges önrészt költségvetésében felmerülé-

sekor biztosítja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat be-

nyújtásával és a megvalósítással kapcsolatban szükséges intézke-

dések és jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2019. április 28., illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető   

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

 

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

pító okiratának módosítása  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

tot hozza: 

62/2019. (IV.25.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Vá-

ros Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-fel-

ügyelete A01/14-11/2019. számú módosító okiratát, valamint 

A01/14-12/2019. számú módosításokkal egységes szerke-

zetbe foglalt alapító okiratát - melyek az előterjesztés mellék-

letét képezik - jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba 

történő bejegyzés napjától lép hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat vég-

rehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módo-

sító 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 Szervezeti és Működési Szabályzat 

szükséges módosítását végezze el, és az egységes szerkezetű 

szabályzatot terjessze Pápa Város Önkormányzatának Ügy-

rendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra. 

 

Határidő: benyújtásra: 2019. május 15. 

 jóváhagyásra: 2019. május 31. 

Felelős: Bakó István intézményvezető 

 Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Ösz-

szeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

 

e) Pápai Szakképzési Centrum átszervezése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Elmondja, hogy a Pápai Szakképzési Centrum átszervezése két új, az ápoló és a mechatronikus 

karbantartó szakképzés felvételét jelenti. Álláspontja szerint üdvözítő lenne, ha a jövőben ezek 

a képzések nagy létszámmal tudnának indulni. 

 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban 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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

 

63/2019. (IV.25.) 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 Szakképzési Centrum fenntartásá-

ban működő PSZC Acsády Ignác Szakképző Iskolában tervezett 

átszervezéseket - két új OKJ szerinti szakképesítés (ápoló és mec-

hatronikus karbantartó) felvétele, továbbá évfolyamok számát 

érintő változás a szakközépiskolai oktatás esetében egy szakkép-

zést előkészítő évfolyam bevezetése - tudomásul veszi. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselőtestület véleményét 

Sági István, a Pápai Szakképzési Centrum főigazgatója részére 

küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

 

f) Gorlicei és lunéville-i delegációs döntés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humánerőforrás Bi-

zottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Elmondja, hogy a delegáció vezetője Gorlice tekintetében jómaga, Lunéville tekintetében pedig 

Alpolgármester Úr lesz. Megemlíti, hogy a lunéville-i meghívás a városok közt kialakult jó 

kapcsolat eredménye, hiszen az a Luneville és Schwetzingen közt fennálló partnerkapcsolat 50. 

évfordulója alkalmára szól. 

 

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. 
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A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

64/2019. (IV.25.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatal-

mazza a polgármestert, hogy a 2019. április 30. és május 3. 

közötti időszakban Pápa város képviseletében Gorlicébe utazó 

delegációban résztvevőket felkérje és kijelölje. 

 

Az utazás felmerülő költségeinek fedezetét Pápa Város Önkor-

mányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) 

önkormányzati rendelet 7. számú mellékletében a 14.7. köz-

művelődési és oktatási feladatok cím terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal, illetve május 3. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatal-

mazza a polgármestert, hogy a 2019. május 10. és 12. közötti 

időszakban Pápa város képviseletében Lunéville-be utazó de-

legációban résztvevőket felkérje és kijelölje. 

 

Az utazás felmerülő költségeinek fedezetét Pápa Város Önkor-

mányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) 

önkormányzati rendelet 7. számú mellékletében a 14.7. köz-

művelődési és oktatási feladatok cím terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal, illetve május 12. 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

g) Pápa, Kossuth u 7. szám alatti ingatlan értékesítése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 4 igen sza-

vazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 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 az ingatlanról készült fénykép is szerepel. Álláspontja szerint 

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

 

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

 

 

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, hogy emlékei szerint az Önkormányzat az elmúlt években több, a tulajdonában álló 

ingatlant is értékesített. Álláspontja szerint a képviselőtestületi üléseken nem esett szó arról, 

hogy az Önkormányzat a vagyonának értékesítésével a költségvetést milyen mértékben tudja 

támogatni. Megkérdezi, hogy az Önkormányzatnak mekkora az a forgalomképes vagyona, 

mely értékesíthető. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Önkormányzat összes vagyonának könyv szerinti értéke 28.163.498.947,- 

Ft, melyből a forgalomképes 2.394.861.618 Ft, a korlátozottan forgalomképes 16.349.980.598 

Ft és a forgalomképtelen 9.418.656.731 Ft. 

Forgalomképes úgy lehet egy ingatlan, ha a korlátozottan forgalomképes vagy forgalomképte-

len vagyonból átsorolásra kerül. A forgalomképtelen vagyoni körből ingatlant átsorolni akként 

lehetséges, hogy az már elveszítette azon funkcióját, ami miatt korábban a forgalomképtelen 

vagyoni körbe került besorolásra, például intézmény elhelyezés esetén. A forgalomképtelen 

vagyonba tartoznak olyan vagyontárgyak is melyek jellegüknél fogva minősülnek forgalom-

képtelennek, ilyen az út, járda, közmű és nem képezhetik tárgyát semmilyen vagyonátruházás-

nak, legfeljebb apportnak. Elmondja továbbá, hogy a korlátozottan forgalomképes vagyoni kör-

ből Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 

7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet értelmében annak módosításával sorolható át ingatlan 

forgalomképes vagyoni körbe. A korlátozottan forgalomképes besorolású vagyontárgyak pél-

dául belvárosi lakások és üzlethelyiségek esetében az Önkormányzat szabott meg tilalmi listát. 

Jelenleg ilyen átsorolást érintő előterjesztés nincs. Megjegyzi, hogy az ingatlanok nyilvántar-

tásban szereplő könyv szerinti értéke nem azonos a friss vagyonértékelést követően meghatá-

rozott piaci értékkel. Az ingatlanok piaci értéke változó, jelenleg az ingatlanpiaci konjunktúrá-

nak köszönhetően magasabb, mint az ingatlanok könyv szerinti értéke. Reméli, hogy az önkor-

mányzati feladat ellátásához szükségtelen ingatlanok a jelenlegi konjunktúrában kerülnek érté-

kesítésre. A Pápa, Kossuth u. 7. szám alatti ingatlant korábban a Magyar Demokrata Fórum 

bérelte addig, amíg párt kedvezményes áron rendelkezhetett önkormányzati bérleménnyel.  

 

Süle Zsolt képviselő 

Megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy a beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok ér-

tékesítésével egyetért, hiszen az városfejlesztési célt szolgál, ha később e területeken termelő 

tevékenység történik. Álláspontja szerint viszont az Önkormányzat a tulajdonában található la-

kás vagy lakás célú bérleményként hasznosítható ingatlanok értékesítésére nincs rászorulva, 

ezért sok esetben nem támogatja ezen ingatlanok értékesítését. Elmondja, hogy véleménye sze-

rint az Önkormányzat hasznosítható forgalomképes vagyona nagyon is véges, ezért a vagyon 

megtartására, illetve növelésére hívja fel a képviselők figyelmét. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Önkormányzat vagyona az átértékelésektől függetlenül évről évre nő, hiszen 

a beruházások eredményeképp vagyontárgyak keletkeznek. A vagyontárgyak értékesítésre való 

kijelölése során mérlegelni kell a vagyontárgy megtartásával járó vagyonvesztést is. Az előter-

jesztésben szereplő ingatlan megtartásához, bérleményként való hasznosításához az ingatlan 

felújítására lenne szükség, melyhez jelenleg az Önkormányzat elegendő forrással nem rendel-

kezik. Példaként megemlít egy korábbi 20.000.000,- Ft értéken értékesítet ingatlant, mely az 

Eszterházy út és a Vörösmarty út sarkán található. Elmondja, hogy az értékesítést követően az 

új tulajdonos az ingatlant felújította, melyre az Önkormányzatnak nem volt lehetősége, és az 

jelenleg egy jó minőségű bérleményként funkcionál. A Kossuth u. 7. szám alatti 146 m2 alap-

területű ingatlanban piaci bérlő elhelyezésére jogszabályok alapján nincs lehetőség, illetve az 

ingatlan nagyságára, fenntarthatóságára tekintettel szociális bérlőt sem tud elhelyezni. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

65/2019. (IV.25.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkor-

mányzat tulajdonát képező pápai 3592/A/2 hrsz.-ú, természetben 

a 8500 Pápa, Kossuth u. 7. 1. em. 2. szám alatti, 146 m² alapterü-

letű, lakás ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, for-

galomképes ingatlant Pápa Város Önkormányzata Képviselőtes-

tületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) ön-

kormányzati rendelete 11.§ (3) bekezdése alapján, bruttó 

21.000.000,- 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 

 

 

 

h) Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. tulajdonában Pápai Ipari Parkban található 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok értékesítése 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Rádi Róbert, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyveze-

tője. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénz-

ügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Elmondja, hogy a Pápai Ipari Park Kft. alapítása minimális készpénzből és az akkori Ipari Park 

beépítetlen területei apportjával történt. A területek apportálása azzal a céllal történt, hogy ha a 

vállalatnak készpénzre van szüksége, akkor azt ingatlanjai értékesítésével tudja elérni. Az ap-

portált terület eredetileg a már korábban értékesített 24 hektáros ingatlan része volt, melynek 

értékesítésekor az önkormányzati vagyon növelése érdekében a Pápai Ipari Park Kft-vel az in-

gatlant elcserélték. A Pápai Ipari Park Kft. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft-be olvadását kö-

vetően a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. vagyonába került az elcserélt 5-6 hektárnyi terület. 

Az ingatlanok értékesítésére azért kerül sor, mert a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. nem 

kívánja azt saját beruházásra felhasználni, illetve azok értékesítése jelentős bevételt hozhat, ami 

pedig más célok megvalósításához kell. 

 

Megkérdezi Rádi Róbert ügyvezetőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendi ponttal kap-

csolatosan.  

 



21 

 

 

Rádi Róbert ügyvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

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

tot hozza: 

 

 

 

66/2019. (IV.25.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. 100%-os tulajdonosa, a nemzeti va-

gyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdése, 

valamint Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az 

önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati 

rendelete 8. § (1) bekezdése és 11. § (3) bekezdése alapján a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. kizárólagos tulajdonát képező 

- pápai 6592/26 hrsz.-ú, 7168 m² területű, kivett beépítetlen te-

rület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlant bruttó 25.800.000,- Ft, 

- pápai 6821/2 hrsz.-ú, 9332 m² területű, kivett beépítetlen te-

rület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlant bruttó 33.600.000,- Ft, valamint 

- pápai 6821/3 hrsz.-ú, 9330 m² területű, kivett beépítetlen te-

rület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlant bruttó 33.600.000,- Ft 

alapáron, pályázat útján értékesíti. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

ügyvezetőjét az értékesítéssel kapcsolatos intézkedések megtéte-

lére, felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására, valamint az 

egyéb szükséges jognyilatkozatok, intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Rádi Róbert ügyvezető 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a következő testületi ülésre előreláthatóan 2019. május 16. napján kerül sor, de 

amennyiben az OTP Bank Nyrt-től várt hitelszerződés tervezet visszaérkezik, annak megtár-

gyalására a képviselőtestületet össze kell hívni, hiszen ezt követően lehetséges a hiteligény fel-

töltése a kormányzati rendszerbe. Megemlíti, hogy sok szeretettel várja képviselőtársait a 2019. 

április 26. és 28. között megrendezésre kerülő Pápai Agrárexpora, melyre a belépőjegyeket 

megkapták. 

 

Megköszöni mindenkinek a munkáját. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 15.30 perckor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


