
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/9-99/2019. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. május 16-i nyilvános 

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

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

Venczel Csaba, dr. Hermann István, Zsegraics Gyula, Máté István, Süle Zsolt és 

Kerecsényi Zoltán képviselők,12 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. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő a képviselőtestület ülésére később érkezett. 

 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet 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 8.00 órakor megnyitja. 

 

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

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal, hogy a 74. sorszámú sür-

gősségi indítványt a napirendek közé vegye fel. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban nincs egyéb javaslat. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a fenti napirendről. 
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

 

67/2019. (V.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. május 

16-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2019. (…) önkormányzati   rendelet-tervezete Pápa 

Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése végre-

hajtásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

II. A 2018. évi ellenőrzések tapasztalatai  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. I. Tájékoztatás Pápa Város Önkormányzat Képviselőtes-

tületének a Pápa Város településképének védelméről 

szóló 36/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról szóló ../2019. (…..) önkormányzati rende-

let-tervezet véleményezési szakaszáról  

 

II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

../2019. (…..) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa 

Város településképének védelméről szóló 36/2017. 

(XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Mezei László főépítész 

 

3. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi 

beszámolójának jóváhagyása 

I. Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit 

Kft. 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Boros Katalin ügyvezető 

 

II. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.   

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert ügyvezető 

 

4. Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a köz-

biztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kap-

csolatos feladatokról  

Előadó: Szappan Csaba r.alezredes, kapitányságvezető 
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5. Pápa város környezetvédelmi programjának felülvizsgá-

lata 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

   Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

6. Vegyes ügyek 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 60/I. sorszámú és a 61/II. sor-

számú előterjesztéseket egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. A Bizottság ezzel egyidejűleg 

azt az indítványt tette, hogy a Jegyző gondoskodjon a helyi védettség alatt álló épületek nyil-

vántartásának felülvizsgálatáról. 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

4. Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett in-

tézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

Előadó: Szappan Csaba r. alezredes, kapitányságvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van dr. Fellegi Norbert r. ezredes, megbízott megyei rendőrfő-

kapitány és Szappan Csaba r. alezredes, rendőrkapitány. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

gúlag elfogadásra javasolja. 

 

Köszönti dr. Fellegi Norbert r. ezredest, megbízott megyei rendőrfőkapitányt és Szappan Csaba 

r. alezredest, rendőrkapitányt. 

 

Gratulál dr. Fellegi Norbert r. ezredesnek a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetői 

megbízatásához és megkérdezi Szappan Csaba r. alezredest, rendőrkapitányt, hogy van-e szó-

beli kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatosan. 

 

Szappan Csaba r. alezredes, rendőrkapitány 

Köszönti a Polgármestert, az Alpolgármestert, a Képviselőtestületet, a Jegyző Asszonyt és a 

pápai lakosokat. Elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan színvonalas és részletes jelentés 

készült a Pápai Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről, de szóbeli kiegészítésként ösz-

szefoglalja a beszámolóban leírt munkálatokat, eredményeket. Örömmel tapasztalta, hogy az 

Önkormányzaton keresztül érkezett lakossági visszajelzések szerint a Rendőrség megítélése já-

rási és városi szinten is javult. A lakosság rendészeti területet érintő igényének kiszolgálása 

érdekében lehetőség szerint gyalogos, kerékpáros, mozgóőri illetve posztos szolgálatot is biz-

tosítottak a hagyományos gépkocsizó járőrszolgálaton felül. Elmondja továbbá, hogy a város 

egyes területein megszűntek a képviselők és a lakosság által korábban jelzett problémák, mely 

több intézmény szoros együttműködésének köszönhető.  

 



4 

A bűnügyi területen javulás figyelhető meg, a statisztikák szerint az elmúlt tíz év legjobb fel-

derítési és nyomozás eredményességi mutatóját produkálták a pápai rendőrök, melyhez a Pápa 

Városi Polgárőrség, Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügye-

lete, valamint más intézmények is hozzájárultak. Megemlíti, hogy Pápán az elmúlt évben nem 

történt olyan bűncselekmény, mely a köznyugalmat tartósan felkavarta volna, és az elkövetett 

bűncselekmények száma is nagymértékben csökkent. Példaként említi, hogy 2018-ban két rab-

lás ügyében rendeltek el nyomozást, az egyik eset a nyár folyamán történt, melyet 24 órán belül 

felderítettek. A másik eset egy Nemzeti Dohánybolt sérelmére elkövetett rablás volt a karácso-

nyi időszakban, melynek elkövetőjét 2019. januárjában állították elő. Elmondja, hogy a tulajdon 

elleni szabálysértés közben tetten ért, a jogszabály szerint elzárással sújtható szabálysértőket a 

Rendőrkapitányság minden esetben őrizetbe vette, melynek következményeként csökkent az 

említett szabálysértést elkövetők száma. A beszámolóban foglalt bolti lopások csökkenése azzal 

magyarázható, hogy az áruházakban korszerűbb biztonsági rendszereket, több esetben bizton-

sági őröket is alkalmaznak, ezért a védelmi szűrőn jobban fennakadnak az elkövetők. Megkö-

szöni a Szabó Ervin utcai Pápai KMB Iroda újranyitásához nyújtott, közel 1.000.000,- Ft ösz-

szegű támogatást, a sikeres rendőrök jutalmazásának támogatását, illetve a minden évben ki-

osztott Év Pápai Rendőre címet. Megemlíti, hogy 2019. évben a címet Bauer Tibor r. alezredes, 

a Közrendvédelmi Osztály vezetője kapta, aki 9 éve irányítja a közterületi rendőri szolgálatot. 

Álláspontja szerint, a beszámolóban foglalt feladatok ellátására megbízott pápai rendőrök az 

osztályvezető irányításával, szervező munkájával és céltudatos rendőri jelenlétével végezték a 

közterületi rendőri szolgálatot. Hangsúlyozza, hogy a Pápai Rendőrkapitányság az Önkormány-

zattal és intézményeivel szoros együttműködésben végzi feladatait, hiszen a városfejlesztési 

munkálatok során is ellátja a közlekedésrendészeti feladatokat. Az együttműködés megjelenik 

a város közbiztonságának biztosításában, a forgalom és a parkolás rendjének kialakításában is. 

Példaként megemlíti az esetleges útlezárásokkal kapcsolatos, forgalom irányító feladatokat. 

Megemlíti, hogy Pápa térségében a baleseti helyzet romlott az előző évhez képest annak elle-

nére, hogy folyamatos balesetmegelőző tevékenységet és fokozott közlekedésrendészeti ellen-

őrzést végeztek. Városi és járási szinten is több személyi sérüléssel járó, vagy halálos kimene-

telű baleset történt. Hangsúlyozza, hogy minden bevethető rendőrségi eszközzel próbálják meg-

előzni a baleseteket. 

 

Dr. Fellegi Norbert r. ezredes, megbízott megyei rendőrfőkapitány 

Köszönti a Polgármestert, az Alpolgármestert, a Képviselőtestületet, a Jegyző Asszonyt és a 

pápai lakosokat. Bemutatkozásként elmondja, hogy Baranya megyéből érkezett a Veszprém 

Megyei Rendőr-főkapitányságra. A családi hagyományt folytatva, 32 éve kezdte rendőri pályá-

ját a bűnügyi szakterületen nyomozóként, a Siklósi Rendőrkapitányságon. Büszke arra, hogy 

nem vezetői beosztásban kezdte pályáját, hanem a munkájával elért eredmények alapján lépett 

felfelé a ranglétrán. Elmondja továbbá, hogy a Pécsi Rendőrkapitányságon 18 évig végezte 

munkáját, és ezt követően 2005-ben a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osz-

tályvezetője lett. Megemlíti, hogy kinevezése számára nagy megtiszteltetést jelentett, mert a 

Rendőr-főkapitányságok Bűnügyi Osztályokon végzett, kiemelt élet elleni bűncselekmények-

kel kapcsolatos feladatok miatt választotta a rendőri pályát. Osztályvezetői megbízatása 7 év 

után a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságon bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesi beosz-

tásra változott. 2018. november 1. napjától a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott 

rendőrfőkapitányaként, 2019. április 1-jétől pedig a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 

megbízott rendőrfőkapitányaként végzi feladatait.  
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Az elmúlt évtizedben karrierje szükségessé tette az úgynevezett összrendőri szemléletmód al-

kalmazását a bűnügyi szakterületen szerzett tapasztalatok mellett. Elmondja, hogy igyekszik 

megismerni Veszprém megyét, ugyanakkor világossá vált számára, hogy a megye közbizton-

sági helyzete Baranyához képest sokkal kiegyensúlyozottabbnak, rendőri szempontból nyugod-

tabbnak mondható. Elmondja, hogy Szappan Csaba r. alezredes, rendőrkapitány beszámolóját 

részletesen áttanulmányozta, melyből megállapítható a bűncselekmények számának csökke-

nése. Kimagaslóan jónak ítéli meg a nyomozás, valamint a felderítési eredményesség mutatóit, 

mely álláspontja szerint országos szinten is elismerésre méltó. Megemlíti, hogy Veszprém me-

gyében kimagaslóan és Pápa városában is rendkívül jól működik a Rendőrkapitányság bűn- és 

balesetvédelmi tevékenysége, hiszen bűnmegelőzés nélkül nem létezik hatékony bűnüldözés és 

közbiztonság. A bűn- és balesetvédelmi tevékenység körében a Rendőrkapitányság munkatár-

sai megjelennek az ifjúság, az idősek körében és a frekventált helyeken. Elmondja, hogy érke-

zését követően részt vett az Országos Polgárőr Szövetség Küldöttgyűlésén, ahol azt tapasztalta, 

hogy a megyében nem megfelelő a polgárőrség és a rendőrség együttműködése. Álláspontja 

szerint fontos az együttműködés, hiszen bűnmegelőzési és bűnfelderítési aspektusból nézve 

nagy hozadéka van a közös szolgálatnak. Hangsúlyozza, hogy Pápa városára ez nem mondható 

el, a Pápa Városi Polgárőrség és a Pápai Rendőrkapitányság közös munkája kiemelkedő. El-

mondja továbbá, hogy a közlekedési helyzet Magyarországon katasztrofális, sok az ittas vezető, 

a súlyos sérüléses, illetve halálos baleset az utakon. Véleménye szerint a rendőrség önmagában 

e helyzetet nem tudja kezelni, szükséges a társadalom összefogása is. A balesetmentes közle-

kedés érdekében komoly változtatásokra, súlyosabb szankciókra van szükség. Hangsúlyozza, 

hogy a Pápai Rendőrkapitányság tevékenységével elégedett, és úgy gondolja, hogy összefogás-

sal, kemény munkával a jövőben is fenntartható a rend. Kéri a beszámoló elfogadását. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Elmondja, hogy a beszámoló tartalma szerint az elkövetett bűncselekmények összesített száma 

a város területén csökkent, azonban a közterületen elkövetett bűncselekmények száma nőtt, 

mellyel összefügghet a közterületi rendőri szolgálat óráinak növekedése is. Megkérdezi, hogy 

a közterületen elkövetett bűncselekmények számának növekedését befolyásolják-e a belváros-

ban életvitelszerűen tartózkodó olyan személyek, akik az itt viselt magatartásukkal szabálysér-

tést vagy bűncselekményt követnek el, illetve milyen intézkedésekkel, szankciókkal lehet ezt a 

problémát megoldani. Elmondja, hogy a Rendőrkapitányság által is kiemelten kezelt közleke-

dési helyzet vonatkozásában már korábban is indítványozta, hogy Pápán a fokozottan baleset-

veszélyes utcákban intézkedjenek a sebesség csökkentésre irányuló kezdeményezések megté-

teléről, így csökkentve a súlyos személyi sérülésekkel járó közlekedési balesetek számát. Meg-

kérdezi, hogy a város területén melyek azok az utcák, ahol – a belvárosban már alkalmazott – 

30 km/h sebességkorlátot kellene bevezetni. Megjegyzi, a fokozottan balesetveszélyes utak meg-

határozását követően a sebesség csökkentésére vonatkozó intézkedési terv elkészíthető. 

 

Szappan Csaba r. alezredes, rendőrkapitány 

Elmondja, hogy a beszámolóban szereplő statisztikai eredmények tartalmaznak 2017-ben elkö-

vetett bűncselekményeket is.  

 



6 

Megemlíti, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények száma a statisztikai adatok alapján 

kis mértékben nőtt, melybe a közlekedési bűncselekmények, vagyis az ittas vezetés, a súlyos 

sérüléssel járó közlekedési baleset okozása, a cserbenhagyás, a közlekedés biztonsága elleni 

bűncselekmények is beletartoznak. A Rendőrkapitányságon 2018-ban markánsan nőtt a közle-

kedési bűncselekmények száma, ellentétben a közterületen elkövetett erőszakos, garázda, vagy 

vagyon elleni bűncselekmények számával. Álláspontja szerint a közterületen elkövetett bűn-

cselekmények számának növekedése a közlekedési bűncselekmények növekedésével magya-

rázható. Elmondja, hogy a korábbi években a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság hatá-

rozta meg a mobil sebességmérő készülék használatának helyét és idejét, mely jelenleg már a 

Pápai Rendőrkapitányság feladata. A mérési helyek meghatározása történhet lakossági, vagy 

képviselői kezdeményezésre is. A rendőrségi gépjárműben elhelyezett mérőműszer üzemelte-

téséhez műholdas kapcsolat szükséges, melyre a város, illetve a járás nem minden területe al-

kalmas. Hangsúlyozza, hogy a műholdas kapcsolaton felül az állampolgárok érdekében megfe-

lelő minőségű bizonyító erejű felvétel elkészítéséhez fontos a távolság meghatározása. Példa-

ként megemlíti, hogy többek között a pápai Zimmermann utcában sem tudnak sebességmérő 

készüléket alkalmazni, mert az rendkívül szűk és kanyargós, ennek ellenére mégis vannak 

gyorshajtók, tilosban az útpadkán, a járdaszigeten, a füves területen parkolók is. A példához 

hasonló helyeken esetlegesen rendőri jelenléttel, vagy Pápa Város Önkormányzatának Város-

gondnoksága és Közterület-felügyeletével, illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel együttmű-

ködve lassító útburkolat kialakításával, szűkítő szigetekkel, vagy más technikai megoldások 

alkalmazásával lehet csökkenteni a forgalmi sebességet. Unger Tamás alpolgármester Bűnmeg-

előzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület ülésén elhangzott kérésére a jövőben a Pápai 

Rendőrkapitányság javaslatot tesz a városfejlesztési, forgalomszervezési és forgalomátalakítási 

koncepciókhoz. Álláspontja szerint, legfőképp a forgalom folyamatosságát kell biztosítani a 

városban, mert a közlekedésnek az a legfőbb kockázata, amikor a forgalom bedugul és az em-

berek türelme elfogy. Elmondja, hogy a városban nincs baleseti gócpont, valóban több veszé-

lyes kereszteződés is van, mégsem jellemző a balesetek rendszeressége, mert fokozott körülte-

kintéssel közlekednek a pápai és vidéki lakosok is. A statisztika alapján a súlyos személyi sé-

rüléssel járó balesetek száma kicsit nőtt, de a Rendőrkapitányság nem rendelkezik olyan bal-

eseti térképpel melyen a város egyes pontjait baleseti gócpontként tűntetné fel. Megemlíti, hogy 

bizonyos napszakokban rendszeresen előfordul a Pápa belvárosában lévő kereszteződések, ut-

cák forgalmának bedugulása. A forgalom folyamatosságának biztosítására több esetben történt 

rendőri forgalomirányítás, azonban a besoroló sáv rövidsége miatt előfordult, hogy a rendőri 

beavatkozás nagyobb kárt okozott, mint a természetes áthaladás folyamatának biztosítása. 

Veszprém megyében először a Pápai Rendőrkapitányság kezdte meg a város közterületein időn-

ként megjelenő hajléktalan személyek elmarasztalását az életvitelszerű közterületi tartózkodás 

szabályainak megsértése miatt. A jogszabályi változások következtében a legtöbb település-

szintű lakos a városból eltűnt. A többek számára ismert mozgássérült hajléktalan figyelmezte-

tése, majd előállítása a közelmúltban megtörtént. A Rendőrkapitányság a szóban forgó sze-

méllyel kapcsolatosan kérte Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 

közreműködését, melynek köszönhetően az illetőt tisztább állapotban sikerült a Veszprémi Já-

rásbíróság elé állítani. Megjegyzi, az ügy figyelmeztetés szankcióval zárult. Elmondja, a haj-

léktalanokat érintően folyamatos az ügyek feldolgozása. Elmondja továbbá, az olyan személyek 

ellen, akik látszólag életvitelszerűen a belvárosba tartózkodnak, de nem hajléktalanok, több 

esetben indul köztisztasági szabálysértés. Előfordult, hogy helyszíni bírsággal sújtották az el-

követőket, viszont bűncselekmény elkövetése nem jellemző. 
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Venczel Csaba képviselő 

Megkérdezi, hogy az illegális hulladéklerakás és tárolás tekintetében történt-e bejelentés, tetten 

érés, indult-e eljárás, ha igen, milyen arányban értek el eredményt, illetve várhatók-e további 

átfogó intézkedések. 

 

Szappan Csaba r. alezredes, rendőrkapitány 

Elmondja, hogy az illegális hulladéklerakás és tárolás a Rendőrkapitányság számára kiemelt 

terület. Álláspontja szerint, a lakosság számára nem ismert a rendőrség e területet érintő erőfe-

szítéseinek mennyisége. Példaként említi az állati bőrök kirakását, ami kimerítette a hulladék-

gazdálkodás rendjének megsértését, sőt annál súlyosabb bűncselekményt is. Elmondja továbbá, 

hogy a város külterületén lerakott nagy mennyiségű hulladék tekintetében, a szakértői vélemé-

nyek sem támasztották alá a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény meg-

valósítását, hiszen a jogszabály szerint nem elegendő a hulladék lerakása, annak szennyeznie 

kell az élővilágot, a földet, a vizet. Egyetértését fejezte ki a Polgármester Úr által kezdeménye-

zett jogszabály szigorításával. Pápa belterületén a legális és szelektív hulladéklerakók mellé 

elhelyezett szemetet érintően is indultak szabálysértési eljárások, legutóbb 2019. május 14-én, 

amikor 50.000,- Ft helyszíni bírság kiszabására került sor. A helyszíni bírság esetén a rendőr 

azonnal döntést hoz és szankciót szab ki, mely a szabálysértési eljárás része. Tettenérés esetén 

a lerakott hulladékot minden esetben elszállíttatják, míg utólagosan ez csak ritkán fordulhat elő. 

Megemlíti, hogy a megyében Pápán a legrosszabb a kiszabott bírságok tekintetében a befizetési 

hajlandóság, mely azt eredményezi, hogy az eljárások hosszúak, legtöbbször elzárásra átváltoz-

tatással és elővezetéssel, körözéssel zárulnak. Az illegális hulladéklerakás területén áttörő ered-

ményt nem értek el, ezért támogatja a térfigyelő rendszer megújulását. Hozzáteszi, városon kí-

vüli területeken az elhangzottakon túl környezetvédelmi bírság kiszabására van lehetőség. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Megköszöni a Pápai Rendőrkapitányság részletes beszámolóját és dr. Fellegi Norbert r. ezredes, 

megbízott megyei rendőrfőkapitány emberközeli bemutatkozását. Megemlíti Orsós Károly 

rendőr őrnagynak, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt megelőzési főelőadójá-

nak korábban megjelent bűnmegelőzési tanácsokat is tartalmazó köteteit, melynek bemutató 

rendezvénye a Jókai Mór Városi Könyvtárban zajlott. Álláspontja szerint, a Rendőr-főkapitány-

ság és a Belügyminisztérium támogatásával kiadott kötetek rendkívül jó megelőzési tanácsokat 

és elbeszéléseket tartalmaznak, melyek felhívják az olvasók figyelmét a bűnmegelőzés fontos-

ságára. Elmondja, a városban sok esetben tapasztalható, hogy a parkoló autósok olyan területen 

és módon állnak meg, mellyel akadályozzák az úton áthaladó forgalmat. Példaként megemlíti, 

hogy a Zrínyi Miklós utcától az Anna térig terjedő szakaszon sok esetben előfordul tilosban 

parkolás, ami miatt az áthaladás nehézkes. Álláspontja szerint vannak esetek, amikor a Rend-

őrkapitányság által alkalmazott szankciók közül egy jól irányzott figyelmeztetés is elég arra, 

hogy megakadályozza a kisebb közlekedési szabálysértés megismétlését. Elmondja, hogy vé-

leménye szerint Pápa városában a közlekedési táblák mennyisége és elhelyezése megfelelő tá-

jékoztatást nyújt a közlekedők számára. Megkérdezi, hogy miért nem látható vagy nincs kihe-

lyezve a 30 km/h sebességkorlátozó tábla a Böröczky dombon a Tókert utca irányából. Elmondja 

továbbá, hogy álláspontja szerint az ittas vezetés bűncselekmény elkövetése esetén egy súlyos 

szankció kiszabása, például a jogosítvány elvétele talán visszaszorítaná az elkövetők számát.  
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni a Pápai Rendőrkapitányság munkáját és a városfejlesztési célok megvalósításában 

való közreműködést. Az Önkormányzatnak két TOP-os projektje van folyamatban, mely köz-

lekedésbiztonsági beruházást, forgalomlassítást céloz. Sajnálatos módon a forgalomlassító vá-

roskapuk kiépítésére nem érkezett elég kivitelezői pályázat, így a projekt nem került megkez-

désre. Ez a kivitelezést követően a város két pontján fogja segíteni a közlekedést. A Rendőrka-

pitánysággal történő együttműködés keretében, a projekt részeként Császárné Elek Veronika 

címzetes r. alezredes a városi óvodákban és az általános iskolákban közlekedésbiztonsági tu-

datformálást végez. Az már 2018. évben is elhangzott, hogy vannak olyan gépjárművezetők, 

akik úgy gondolják, ha valamilyen jelzés − például ételkiszállítás felirat − szerepel az autón, 

bizonyos szabályok nem vonatkoznak rájuk. Az elkövetett szabálytalanságok többször végződ-

tek halálos személyi sérüléssel a gyalogátkelő helyek környékén. Megköszöni az Okos Zebra 

pályázattal kapcsolatos együttműködést, melynek keretében meghatározták, hogy a Fapiac tér 

egyik gyalogátkelőhelyén alakítják ki az Okos Zebrát. Álláspontja szerint bizonyos területeken 

csak a fizikai forgalomlassítás vezethet eredményre. Példaként elmondja, hogy a lakótelepeken 

jellemzően a parkoló autók miatt csak egy sáv járható, de a forgalom szabályozza önmagát, 

együttműködéssel, megfelelő tempóban és balesetmentesen lehet közlekedni. Elmondja, hogy 

a nevelési és oktatási intézményeknél a reggeli órákban tömegesen fordulnak elő közlekedési 

szabálysértések, melyre az intézmények utcáinak lezárása, vagy egyirányúvá tétele jelenthet 

megoldást. Álláspontja szerint Pápa városában rend van és a kijelentéssel vállalni kell, ha a 

városban a rendtől eltérő történik, az sokkal nagyobb figyelmet kap. Példaként említi a közte-

rületen életvitelszerűen tartózkodó személyek jelenlétét és elmondja, hogy komoly erőfeszíté-

sekkel próbálják visszaszorítani ezt a jelenséget. Véleménye szerint az Önkormányzat minden 

lehetőséget megteremt ahhoz, hogy az embereknek ne így kelljen élnie. Elmondja, hogy tudat-

módosító szerek használatának és elosztásának közterületi helyeit is igyekeznek felszámolni. A 

Rendőrkapitányság munkáját meg kell ismertetni a lakossággal, de megfelelően is kell előadni 

ahhoz, hogy pozitív értékelést kaphasson. Tegnapra készültek el egy 600 fős közvélemény-

kutatásnak a nyers adatai, mely hamarosan nyilvánosan is elérhető lesz. Többek között 1-től 5-

ig terjedő skálán minősítették a közbiztonságot, melynek az eredménye 2,97 lett. Véleménye 

szerint nincs ekkora gond a közbiztonsággal, de a megítélésben annak is szerepe lehet, hogy a 

lakosság nagy része az országos hírekből tájékozódik, melyben tömegével szerepelnek közbiz-

tonságot veszélyeztető garázda jellegű, vagyon és élet elleni bűncselekmények és ezt nem fel-

tétlenül választja el a személyes, Pápát érintő tapasztalataitól. Kéri, hogy a Rendőrkapitányság 

és az Önkormányzat a kamerarendszer kiépítéséhez kapcsolódóan még a munkálatok megkez-

dése előtt egyeztessen a szervezeti kérdésekről, a kapcsolatok pontosításáról, hiszen a kamera-

rendszer kialakítása nagy anyagi áldozatvállalással jár, melybe akkor érdemes befektetni, ha azt 

a kialakítást követően sikeresen lehet működtetni. Elmondja, hogy valóban kétségbeejtő az il-

legális hulladék lerakásokkal szembeni eszköztelenség. Példaként említi a korábbi marcaltői 

polgármester hulladéklerakás elleni, önbíráskodó és jogtalan szankcióját, mikor a polgármester 

utánfutóval szállította vissza a szemetet oda, ahonnan az származott. Megemlíti, hogy a hulla-

dékgyűjtések alkalmával sokszor találni személyes adatokat tartalmazó iratok.  

 

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

 

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

el. 
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Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

tot hozza:  

 

68/2019. (V.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város köz-

biztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézke-

désekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót, 

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

 

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

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése végrehajtá-

sáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető  

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bakó István, Dr. Nagy-L. István, Szabadkai Verita, Szalainé 

Tihanyi Andrea, Takács János, Ujváry Hajnalka intézményvezető, és Borsodiné Kisfaludy Ka-

talin könyvvizsgáló. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a rendelet-tervezetet a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 

igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, az Egészségügyi és Szociális Bi-

zottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, a Humánerőforrás Bi-

zottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, a Tapolcafői Városrészi 

Önkormányzat, a Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzat és a Borsosgyőri Városrészi Önkor-

mányzat egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megkérdezi Borsodiné Kisfaludy Katalin könyvvizsgálótól, hogy van-e szóbeli kiegészítése az 

előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Borsodiné Kisfaludy Katalin könyvvizsgáló 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a költségvetés az Önkormányzat legfontosabb döntése, és megköszöni kollé-

gáinak, az intézményvezetőknek a költségevetés végrehajtásában való közreműködést. Állás-

pontja szerint a 2018. évben nyugodt, jogszerű gazdálkodás folyt, jól alakultak a bevételek és a 

kiadások is. Reméli, hogy a 2019. év is hasonló eredménnyel zárul. Nagy tartalékokkal indult 

az idei év, de köztudott, hogy e tartalékok a folyamatban lévő projektek megvalósulását szol-

gálják. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatban. 

 

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

kező határozatot hozta: 

69/2019. (V.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a Pol-

gármestert, hogy a jóváhagyott 2018. évi maradvány felhasználá-

sával kapcsolatban a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását 

a pót-előirányzati kérelmekkel együtt terjessze a Képviselőtestü-

let elé jóváhagyásra. 

 

Határidő: 2019. június 30. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett megal-

kotja az alábbi rendeletet: 

 

7/2019. (V. 16.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló, 

fenti számú önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben foglal-

taknak megfelelően megalkotja. 

 

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

kásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

II. A 2018. évi ellenőrzések tapasztalatai  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

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 nélkül és 2 tartózkodás mellett a követ-

kező határozatot hozta: 

 

70/2019. (V.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2018. évi el-

lenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 

 

2. I. Tájékoztatás Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestületének a Pápa Város tele-

pülésképének védelméről szóló 36/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítá-

sáról szóló ../2019. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet véleményezési szakaszáról 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Mezei László főépítész. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Mezei László főépítész 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

tot hozza:  

71/2018. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város 

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

mányzati rendelet módosításával kapcsolatos véleményezési do-

kumentációra beérkezett államigazgatási szervi és a partnerségi 

egyeztetés során megfogalmazott véleményeket megismerte, és 

azokat elfogadja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy fentieknek 

megfelelően előkészített rendelet-tervezetet terjessze a Képvise-

lőtestület elé elfogadásra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 Mezei László városi főépítész 
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II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2019. (…..) önkormányzati 

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

22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Mezei László városi főépítész 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Mezei László főépítész. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

8/2019. (V. 16.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

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

mányzati rendeletét módosító, fenti számú önkormányzati rende-

letét, 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 

 

4. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi beszámolójának jóváha-

gyása 

I. Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Boros Katalin ügyvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Boros Katalin ügyvezető és Tarsó Nikoletta gazdasági ve-

zető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Köszönti Boros Katalin ügyvezetőt és Tarsó Nikoletta gazdasági vezetőt. 

 

Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Boros Katalin ügyvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, hogy a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság ülésén megkérdezte Boros 

Katalin ügyvezetőt, hogy miért mutat kismértékű csökkenést az Esterházy-kastély értékesített 

belépőinek száma, melyre kielégítő választ kapott. A beszámoló által tartalmazott 2018. évi 

sikerekben leírt jégpálya üzemeltetési költségeinek meghatározására azonban a Bizottság ülé-

sén nem kapott választ. Megkérdezi, hogy a jégpálya üzemeltetési helyéről történő végleges 

áttelepítését követően a Fő téren 5-6 éve kialakított infrastruktúra további hasznosítása hogyan 

alakul, és amennyiben tervezett annak hasznosítása, milyen célokat kívánnak megvalósítani. 

 

Boros Katalin ügyvezető 

Elmondja, hogy a jégpálya látogatottságának feltételeit a nyitás óta nem befolyásolták, válto-

zatlan belépőárak mellett, a nyitva tartást is az igényeknek megfelelően alakították ki. Példaként 

említi, hogy az üzemelési időszakban hétvégenként és tanítási szünetben hosszított nyitva tar-

tással várták a kikapcsolódni vágyókat. A látogatottság változásának mérésére, ha két januári 

hónap nyitva tartását összehasonlítják, látható, hogy közel azonos számmal jelentek meg kor-

csolyázók. Tapasztalatai alapján a pápai lakosság jobban kedveli az Esterházy-kastély udvarán 

felállított, kisebb méretű, azonban védettebb jégpályát. Elmondja, hogy nem véglegesen telepí-

tik át a jégkorcsolyapályát, erre vonatkozó döntés nem született. Álláspontja szerint a jégpályát 

azért is érdemes az Esterházy-kastély udvarán üzemeltetni, mert ott a kényelmi szolgáltatások 

is elérhetőek, vagyis a bankkártyás és SZÉP-kártyás fizetési lehetőség. A mellékhelyiségek biz-

tosítottak a kastélyban, ezért nem szükséges mobil illemhelyek állíttatása és a visszajelzések 

szerint a helyszín tetszik a korcsolyázó közönségnek. A Fő téren kialakított infrastruktúra bár-

mikor újra beüzemelhető, a helyszín a tulajdonos döntése, az üzemeltetés bármely ponton biz-

tosított. A jégpálya üzemeltetési költségeiről szóló kimutatást papír alapon Süle Zsolt képviselő 

részére átadja. 

 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

Elmondja, hogy a beszámolóban olvasható, hogy pontosan nem ismert a Cziráki Lajos kiállítás 

anyaga visszakerülésének időpontja. A kastély megnyitásakor megjelent, hogy a két alkotó Czi-

ráki Lajos és Nemcsics Antal visszatért Pápára, ennek ellenére sajnálatos módon Cziráki Lajos 

kiállítása nem látható a kastélyban. Az elmúlt évben Polgármester Úr említette, hogy lehetőség 

lesz a kastélyban egy helytörténeti kiállítás rendezésére, emlékei szerint Cziráki Lajos anyaga 

helyén. Megkérdezi, hogy előreláthatólag erre mikor kerül sor. Megkérdezi továbbá, hogy az 

elmúlt egy évben a Pápa és Vidéke újság terjesztésével kapcsolatosan történt-e előrelépés, a 

korábban kifogásolt településrészekre jelenleg sikeres-e a kézbesítés. Az újság lejárt lapszámai 

korábban elérhetőek, letölthetőek voltak Pápa Város Honlapján a www.papa.hu felületen. Meg-

kérdezi, hogy ehhez hasonlóan az újság online változatban mikor lesz elérhető. 
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Boros Katalin ügyvezető 

Elmondja, hogy a kastély megnyitása idején Cziráki Lajos kiállításának anyaga a Gróf Ester-

házy Károly Múzeum közreműködésével érkezett, melyről szerződés készült a győri Rómer 

Flóris Művészeti és Történeti Múzeummal. A győri múzeum az évfordulós kiállítás idejére 

kérte vissza a kiállítás anyagát, azonban dr. Nagy L. István, a Gróf Esterházy Károly Múzeum 

igazgatója nem kapott információt arról, hogy az Esterházy-kastélyba mikor kerülhetnek vissza 

Cziráki Lajos festményei. A helytörténeti kiállítás anyagaira szintén az Igazgató Úr tett javas-

latot. A kiállítás koncepciója elkészült, álláspontja szerint az előkészítés bizonyos fázisában 

fognak információt kapni arról, hogy milyen feltételek biztosítása szükséges a kiállítás fogadá-

sához. A Pápa és Vidéke újság terjesztése komoly kihívást jelent, nehéz a megfelelő terjesztők 

megtalálása, valamint az, hogy a hetilap ténylegesen eljusson az olvasókhoz. Polgármester Úr 

által említett közvélemény-kutatásban szerepelt az újság ismertségére és az abból való infor-

mációk szerzésére vonatkozó kérdések is. Elmondja, hogy a visszajelzések alapján a lakosság 

megkérdezett része a Pápa és Vidéke hetilapból és a Pápa Városi Televízióból tájékozódik. 

Kérdésként szerepelt, hogy milyen mértékben sikeres a lap kézbesítése, melynek eredménye 

70%-os hatékonyságot mutat. A megkérdezett szakemberek szerint ez a hatékonysági mutató a 

terjesztéssel foglalkozó cégekhez képest is kiemelkedően magas. A terjesztéssel megbízott sze-

mélyek visszajelzése szerint sokszor előfordul, hogy azért nem tudnak kézbesíteni, mert a la-

kótelepi épületekbe nem engedik be őket a lakosok. Elmondja továbbá, hogy törekszik arra, 

hogy a postaládába történjen a terjesztés. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy dr. Nagy-L. István a Gróf Esterházy Károly Múzeum igazgatója a helytörténeti 

kiállítás anyagának összeállítására, megtervezésére vonatkozó megbízást megkapta. Az előké-

szítés, tervezés folyamatban van, azonban megvalósítására csak akkor van lehetőség, ha bizto-

sításra kerül a szükséges 20.000.000,- Ft és 30.000.000,- Ft összeg közötti forrás. A mai igé-

nyeknek megfelelő helytörténeti kiállítás a tervezettek szerint, az infokommunikációs eszközök 

használatával, sokkal hatékonyabb információközvetítést fog biztosítani. Elmondja, hogy a be-

számolóban szereplő jégpályával kapcsolatos adatokat megnézve megállapítható, hogy az el-

múlt 6 év második legrosszabb szezonja zárult, mégis a többség a kapott eredményeket pozití-

van értékeli. Meglepő számára, hogy a nevelési és oktatási intézmények a jégpálya adta lehe-

tőséggel nem élnek, ellentétben más környékbeli településeken, ahol nagyságrendekkel na-

gyobb a jégpálya látogatottsága. A Pápa és Vidéke hetilap terjesztésével kapcsolatosan el-

mondja, hogy valóban 70%-os a kézbesítés hatékonysága, de van olyan terület, ahol közel 85%-

os. Tudomása van olyan esetről a városban, ahol a lakók testükkel próbálják akadályozni az 

újság kézbesítését. A kézbesítés akadályozásának okát nem érti, hiszen az újság nem szórólap, 

hanem az Önkormányzat fontos, például adózással, választással kapcsolatos információkat tar-

talmazó címezetlen küldeménye a város lakossága számára.  

 

Boros Katalin ügyvezető 

Elmondja, hogy 2019. januárjától szerették volna indítani a www.papaesvideke.hu címen az 

újság elektronikus elérését. A weboldal tartalmazná az összes eddigi megjelent lapszámot, az 

újságban lerövidített cikkeket teljes terjedelemben, olyan hirdetéseket vagy programokat, me-

lyeket a határidőre tekintettel az újságban megjelentetni nem lehet. Sajnálatos módon egy sze-

mély a www.papaesvideke.hu domain nevet regisztrálta magának és nem hajlandó lemondani 

róla, mellyel kapcsolatosan hivatalos mediátori eljárás van folyamatban.  



15 

Elmondja továbbá, hogy számára sem volt érthető, hogy a nevelési, illetve oktatási intézmények 

miért nem veszik igénybe a jégpálya nyújtotta lehetőséget, ezért a szülőket kérdezték meg, 

melyből kiderült, hogy az iskolák szerint a 600,- Ft-os belépőjegy méltánytalanul magas. 
 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, hogy a lakóhelye környékén két alkalommal nem érkezett meg a Pápa és Vidéke 

hetilap, melyet jelzett, és azóta problémamentesen kézbesítésre kerül. Cziráki Lajos festőmű-

vész kiállításával kapcsolatosan javasolja a kapcsolatfelvételt Cziráki Lajos feleségével, hátha 

nagyobb eredménye lesz a kiállítás visszaállításának. Elmondja, hogy véleménye szerint az 

Esterházy-kastély udvarán felállított jégpálya elhelyezkedése jobb. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi van-e további kérdés, hozzászólás. 
 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel és az indítványokkal kapcsolatban. 
 

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

tot hozza: 

72/2019. (V.16.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi 

éves beszámolóját a kiegészítő melléklettel együtt az előter-

jesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 245 370 E Ft mér-

legfőösszeggel, 218 251 E Ft jegyzett tőkével, 220 503 E Ft 

saját tőkével, 196 213 E Ft nettó árbevétellel, 1 754 E Ft adó-

zott eredménnyel – a Felügyelő Bizottság véleményét is figye-

lembe véve – elfogadja. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. adózott 

eredményét teljes mértékben eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Boros Katalin ügyvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi 

üzleti tervét az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal, 

211 604 E Ft tervezett nettó árbevétellel, 211 604 E Ft terve-

zett kiadással, 0 E Ft tervezett adózott eredménnyel – a Felü-

gyelő Bizottsága véleményét is figyelembe véve – elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Boros Katalin ügyvezető 
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Süle Zsolt önkormányzati képviselő a képviselőtestület üléséről távozott. Jelen van 11 fő. 

 

II. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert ügyvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Rádi Róbert ügyvezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Rádi Róbert ügyvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.  

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

 

 

73/2019. (V.16.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. 2018. évi éves beszámolóját a 

kiegészítő melléklettel együtt az előterjesztés 2. melléklete 

szerinti tartalommal 333 557 E Ft mérlegfőösszeggel, 140 210 

E Ft jegyzett tőkével, 318 415 E Ft saját tőkével, 199 634 E 

Ft nettó árbevétellel, 15 098 E Ft adózott eredménnyel - a Fe-

lügyelő Bizottság véleményét is figyelembe véve - elfogadja. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. adózott eredményét teljes mér-

tékben eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert ügyvezető 
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2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. 2019. évi üzleti tervét az előter-

jesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, 232 056 E Ft ter-

vezett nettó árbevétellel, 232 040 E Ft tervezett kiadással, 16 

E Ft tervezett adózott eredménnyel – a Felügyelő Bizottsága 

véleményét is figyelembe véve – elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert ügyvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

9.35 órakor szünetet rendel el, majd 9.55 órakor folytatódik a napirendek tárgyalása. 

 

Máté István önkormányzati képviselő a képviselőtestület üléséről távozott. Grőber Attila önkor-

mányzati képviselő a képviselőtestület ülésére megérkezett. Dr. Töreki-Vörös Ibolya önkor-

mányzati képviselő a képviselőtestület ülésére később érkezett vissza. Jelen van 10 fő. 

 

5. Pápa város környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

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

rozatot hozza: 

74/2019. (V.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

(a továbbiakban: Kvtv.) 48/E. §-ban foglaltak szerint elkészített, 

Pápa város 2018-2022 évre vonatkozó Környezetvédelmi prog-

ramját a Kvtv. 46. § (1) bekezdés b) pontja alapján jóváhagyja. 

 

Utasítja a Polgármestert a döntéssel kapcsolatos további szüksé-

ges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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Dr. Töreki-Vörös Ibolya önkormányzati képviselő a képviselőtestület ülésére megérkezett. Jelen 

van 11 fő. 

 

 

6. Vegyes ügyek 

 

 

a) Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratá-

nak módosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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: 

 

75/2019. (V.16.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Vá-

ros Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 

A01/140-2/2019. számú módosító okiratát, valamint az 

A01/140-3/2019. 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 
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2. A Képviselőtestület utasítja Pápa Város Önkormányzatának 

Egyesített Szociális Intézménye vezetőjét, hogy az alapító ok-

irat alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges 

módosítását végezze el, és az egységes szerkezetű szabályza-

tot terjessze Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Ösz-

szeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra. 
 

Határidő: benyújtásra: 2019.  május 31. 

 jóváhagyásra: 2019. június 30. 
 

Felelős: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Ösz-

szeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 
 

b) Csatlakozás a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 
 

Elmondja a csatlakozási nyilatkozatban azt vállalják, hogy Pápa területén 2030-ra az üvegház-

hatást okozó gázok mennyiségét, a CO2 kibocsátását legalább 40%-kal csökkeni az energiaha-

tékonyság növelése és a megújuló energiaforrások használatának fokozása révén. 
 

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: 

76/2019. (V.16.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja 

Pápa Város Önkormányzatának a Polgármesterek Klíma- és 

Energiaügyi Szövetségéhez (Covenant of Mayors for Climate 

& Energy) történő csatlakozását. 
 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatal-

mazza a Polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti 

csatlakozási nyilatkozatot aláírja és a vállalt kötelezettségek 

sikeres teljesítése érdekében a szükséges intézkedéseket meg-

tegye. 
 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a pályázattal kap-

csolatos további szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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c) Prémiumfeladatok minősítése (Pápai Platán Nonprofit Kft., Pápai Városfejlesztő 

Kft.) 

 

A napirend tárgyalásánál jelen vannak Rádi Róbert és Boros Katalin ügyvezetők. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést mindkét ügyvezető tekin-

tetében megismerte a Felügyelő Bizottság véleményét és annak figyelembe vételével javasolja 

a prémium kifizetését. Ezzel egyidejűleg javasolja a 2019. évi prémium feltételek meghatáro-

zásánál a 2018-ban megfogalmazottakhoz képest egyéb szempontok figyelembevételét. 

 

Elmondja, hogy a prémiumfeltételekről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

68/2018. (VI.28.) határozatában döntött. A 2019-es évre vonatkozó prémiumfeltételek megha-

tározásához várja a képviselők javaslatait. Példaként megemlíti, hogy a gazdasági társaságok 

esetében az év végi látványos eredmény elérése nem tulajdonosi elvárás, hiszen az Önkormány-

zat a pénzeszközök átadója és a látványos eredményből túl sok pénzeszköz átcsoportosítására 

lehetne következtetni.  

 

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

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását Rádi Róbert ügyvezető prémiumfeladatai teljesítésének minősíté-

sével kapcsolatban, a kiosztott határozati javaslatban foglaltak figyelembe vételével. 

 

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

tot hozza: 

77/2019. (V.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 68/2018. 

(VI.28.) határozatának I. pontjában kitűzött prémiumfeltételekkel 

kapcsolatban megállapítja, hogy azok teljesültek, ezért a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottságának vélemé-

nyét is figyelembe véve úgy dönt, hogy Rádi Róbert ügyvezető 

részére 2019. május 31. napját követően éves bére 50 %-ának 

megfelelő összeg prémiumként kifizethető. 

 

A képviselőtestület utasítja a polgármestert a szükséges intézke-

dések megtételére 

 

Határidő: 2019. május 31-ét követően azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja a prémiumfeladatok meghatározásában szerepelt a 2018. évben az Esterházy-kastély 

látogatói létszámának előző évihez képest 5 %-os emelése, mely azonban nem teljesült. A Pápai 

Platán Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy ítélte meg, hogy a látogatói létszám nem a tár-

saság tevékenységéből, nem az ügyvezető munkájából kifolyólag nem növekedett. A Bizottság 

véleményének figyelembe vételével prémiumként kifizethető a kiosztott határozati javaslat a) 

pontja szerinti éves bére 60 %-ának vagy b) pontja szerinti éves prémiumkeret 70 %-ának meg-

felelő összeg. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Elmondja, hogy a határozati javaslat a) pontjának megszavazására tesz javaslatot. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselőt. 

 

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

 

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

el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását Boros Katalin ügyvezető prémiumfeladatai teljesítésének minősí-

téséről szóló határozati javaslat a) pontjával kapcsolatban. 

 

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

tot hozza: 

 

78/2019. (V.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 68/2018. 

(VI.28.) határozatának II. pontjában kitűzött prémiumfeladatok-

kal kapcsolatban megállapítja, hogy azok - a 2018. évben az 

Esterházy-kastély látogatói létszámának előző évihez képest 5 %-

os emelése prémiumfeltétel kivételével - teljesültek, ezért a Pápai 

Platán Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának véleményét is fi-

gyelembe véve úgy dönt, hogy Boros Katalin ügyvezető részére 

2019. május 31. napját követően éves bére 60 %-ának megfelelő 

összeg prémiumként kifizethető. 

 

 

A képviselőtestület utasítja a polgármestert a szükséges intézke-

dések megtételére 

 

Határidő: 2019. május 31-ét követően azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a határozati javaslat a) pontjának elfogadásával a b) pontjával kapcsolatos szavazás 

okafogyottá vált. 

 

 

d) Tájékoztató Okos Zebra gyalogosvédelmi rendszerrel kapcsolatos pályázatról 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Elmondja, hogy a Pápai Rendőrkapitányság beszámolójával kapcsolatosan a napirendet meg-

említette. 

 

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

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

tot hozza: 

 

79/2019. (V.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Generali a 

Biztonságért Alapítvány által 2019-ben a közlekedésbiztonság 

növelése érdekében a gyalogosok védelmére szolgáló fejlesztések 

támogatására kiírt, a Korona utcai gyalogos átkelőhely fejleszté-

sére benyújtott pályázatról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

A Képviselőtestület a pályázathoz szükséges saját forrást Pápa 

Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a 9. sz. mel-

léklet 14.3. sor általános tartaléka terhére felmerülésekor bizto-

sítja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a pályázattal kapcso-

latos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

 



23 

e) Tájékoztatás családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támoga-

tása című pályázat benyújtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

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

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel 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: 

80/2019. (V.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Családbarát 

munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására be-

nyújtott pályázatról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

A Képviselőtestület önkormányzati költségvetési forrás felmerü-

lése esetén, annak összegét Pápa Város Önkormányzata 2019. évi 

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

melléklet 14. cím 3. előirányzatcsoport Általános tartaléka terhére 

biztosítja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

 

f) Pápai 2055/3 hrsz-ú ingatlan térítésmentes tulajdonban vétele  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel 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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81/2019. (V.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyo-

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

bekezdése alapján a pápai 2055/3 hrsz.-ú, természetben a 8500 

Pápa, Orlai Petrich Soma utcában található, 125 m² alapterületű, 

kivett út ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi ingatlan 

térítésmentes megszerzéséhez hozzájárul, és a 3. § (2) bekezdés 

alapján az ingatlant bruttó 250.000,-Ft értéken a forgalomképte-

len törzsvagyonba sorolja. 
 

Utasítja a Polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására, és 

a szükséges jognyilatkozatok, intézkedések megtételére. 
 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
 

g) Pápai 2056/2 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan átminősítése, 

forgalomképtelen törzsvagyonba történő átsorolása 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 

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

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel 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: 

82/2019. (V.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkor-

mányzat tulajdonát képező pápai 2056/2 hrsz.-ú, természetben a 

8500 Pápa, Orlai Petrich Soma utcában található, 248 m² alapte-

rületű, kivett beépítetlen terület ingatlan-nyilvántartási megneve-

zésű, belterületi, forgalomképes ingatlan kivett útra történő átmi-

nősítéséhez hozzájárul, és azt Pápa Város Önkormányzata Kép-

viselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. 

(III. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése alapján az 

átminősítést követően a forgalomképtelen törzsvagyonba sorolja. 
 

Utasítja a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok, intézkedé-

sek megtételére. 
 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
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h) Pápa, Gróf u. 962/1 hrsz-ú szilárd burkolatú járdáinak felújítására pályázat be-

nyújtása  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Elmondja, hogy ennek a típusú pályázatnak a benyújtása 2017-ben eredményesen,  2018-ban 

eredménytelenül zárult. Reméli, hogy az idei évben a benyújtott pályázat eredményes lesz, arra 

tekintettel, hogy a kis települések pályázatai átkerültek a Magyar Falu Programba. 

 

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

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel 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: 

83/2019. (V.16.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. 

évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pontja szerinti Önkor-

mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésre a Pápa, Gróf utca 

962/1 hrsz. szilárd burkolatú járdáinak felújítása címen benyúj-

tandó pályázattal. 

 

A Képviselőtestület a pályázathoz szükséges 15.801.280,- Ft saját 

forrást Pápa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a 

9. sz. melléklet 14.3. sor általános tartalék terhére biztosítja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a pályázattal kapcso-

latos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

i) Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. tulajdonában álló pápai 6596/100 hrsz-ú in-

gatlan értékesítése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megkérdezi, hogy van-e napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
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Megállapítja, hogy az előterjesztéssel 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: 

 

84/2019. (V.16.) 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 

6596/100 hrsz.-ú, 1776 m² területű, kivett épület, udvar ingatlan-

nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forgalomképes ingatlant 

bruttó 353.500.000,- Ft, alapáron, bérleti joggal terhelten, pályá-

zat 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 

 

 

j) Pápai Ipari Parkban található ingatlanokkal kapcsolatos döntés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő ingatlanok összterülete közel 30 hektár. Pápa Vá-

ros Önkormányzatának Képviselőtestülete a területek értékesítéséről a 46/2019. (III.20.) hatá-

rozatában döntött, azonban az ingatlanok területéből telekalakítással a 83 számú elkerülő út 

építéséhez szükséges területeket le kellett választani. 

 

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

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

 

85/2019. (V.16.) határozat 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megálla-

pítja, hogy pápai 6815/4 – 6815/10 hrsz.-ú ingatlanokat nem 

lehet értékesíteni, mivel telekalakítás következtében ezek a 

helyrajzi számok törlésre kerültek az ingatlan-nyilvántartás-

ból. 

 

II. A Képviselőtestület az Önkormányzat tulajdonát képező 

- a pápai 6815/18 hrsz.-ú, 9258 m² területű, kivett beépítet-

len terület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterü-

leti, forgalomképes ingatlant, 

- a pápai 6815/19 hrsz.-ú, 9192 m² területű, kivett beépítet-

len terület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterü-

leti, forgalomképes ingatlant, 

- a pápai 6815/22 hrsz.-ú, 9169 m² területű, kivett beépítet-

len terület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterü-

leti, forgalomképes ingatlant, 

- a pápai 6815/23 hrsz.-ú, 5314 m² területű, kivett beépítet-

len terület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterü-

leti, forgalomképes ingatlant, 

- a pápai 6815/26 hrsz.-ú, 8190 m² területű, kivett beépítet-

len terület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterü-

leti, forgalomképes ingatlant, 

- a pápai 6815/27 hrsz.-ú, 9082 m² területű, kivett beépítet-

len terület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterü-

leti, forgalomképes ingatlant, 

- a pápai 6815/30 hrsz.-ú, 9165 m² területű, kivett beépítet-

len terület ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterü-

leti, forgalomképes ingatlant 

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

mányzati rendelet 11.§ (3) bekezdés alapján, bruttó 3.000,- 

Ft/m2 alapáron, pályázat útján értékesíti. 

 

Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos intéz-

kedések megtételére, felhatalmazza az adásvételi szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
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III. A Képviselőtestület az Önkormányzat tulajdonát képező 

- a pápai 6815/17 hrsz.-ú, 99 m² területű, kivett helyi közút 

ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlant, 

- a pápai 6815/20 hrsz.-ú, 165 m² területű, kivett helyi közút 

ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlant, 

- a pápai 6815/21 hrsz.-ú, 189 m² területű, kivett helyi közút 

ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlant, 

- a pápai 6815/24 hrsz.-ú, 4042 m² területű, kivett helyi 

közút ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, 

forgalomképes ingatlant, 

- a pápai 6815/25 hrsz.-ú, 1166 m² területű, kivett helyi 

közút ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, 

forgalomképes ingatlant, 

- a pápai 6815/28 hrsz.-ú, 274 m² területű, kivett helyi közút 

ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlant, 
 

- a pápai 6815/29 hrsz.-ú, 193 m² területű, kivett helyi közút 

ingatlan-nyilvántartási megnevezésű, belterületi, forga-

lomképes ingatlant 

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

mányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján bruttó 3.000,- 

Ft/m2 értéken a forgalomképtelen törzsvagyonba sorolja. 
 

Utasítja a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok, intéz-

kedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az OTP Bank Nyrt-től várt hitelszerződésre vonatkozóan információkkal ren-

delkeznek, azonban a szerződés-tervezet még nem érkezett meg. A pénzintézettel folytatott tár-

gyalásokat követően, amennyiben a hitelszerződés tervezete elfogadható, megtárgyalására ösz-

szehívja a Képviselőtestületet. Megemlíti, hogy a június havi ülés összehívásának időpontjáról 

később nyújt tájékoztatást. 
 

Megköszöni mindenkinek a munkáját. 
 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 10.10 perckor bezárja. 
 

 

K. m. f. 
 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


