
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/9-108/2019. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. május 30-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, Venczel Csaba, 

Dr. Hermann István, Máté István, Zsegraics Gyula, Süle Zsolt, Grőber Attila, 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, 

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető, 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

meghívottak jelenléti ív szerint, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

Takács Krisztina köztisztviselő,  

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

Császár Endre és dr. Bányai Katalin Erzsébet önkormányzati képviselők távolmaradásukat be-

jelentették. 

 

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 77. 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: 

 

86/2019. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. május 

30-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. I. Az OTP Bank Nyrt-vel kötendő beruházási kölcsön- és óva-

déki szerződés-tervezetével kapcsolatos döntés 

 

II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

ros Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 

3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2019. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Helyi Építési Sza-

bályzatáról szóló 10/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Mezei László főépítész 

 

3. Vegyes ügyek 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 75/II. sorszámú előterjesztést 

4 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 2 ellenszavazat mellett, a 77. sorszámú előterjesztést 

egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2019. (…) önkormányzati ren-

delet-tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2002. (VII.5.) önkormány-

zati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Mezei László főépítész 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Mezei László főépítész. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság a rendelet-tervezetet egyhan-

gúlag elfogadásra javasolja. 
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Köszönti Mezei László főépítészt, és megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előter-

jesztéssel kapcsolatban. 

 

Mezei László főépítész 

Elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza a Pápa város településrendezési eszközeinek mó-

dosításával kapcsolatos 2019. május 27-i tárgyalás jegyzőkönyvét, valamint Németh Zsolt ál-

lami főépítész észrevételeit. Az állami főépítész a záró véleményében Pápa város településren-

dezési eszközeinek módosításával egyetért, tekintettel erre, kéri az előterjesztés megtárgyalá-

sakor annak figyelembe vételét. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló, fenti számú önkormányzati rendele-

tét, 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 

 

1. I. Az OTP Bank Nyrt-vel kötendő beruházási kölcsön- és óvadéki szerződés-tervezeté-

vel kapcsolatos döntés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy a szerződés-tervezettel kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Álláspontja szerint, a város hitel-állománya a szerződés-tervezetben foglalt hitel felvételével 

olyan mértékben megemelkedne, mely a jövőre nézve komoly kockázatot jelenthet. Elmondja, 

az előre nem látható negatív hatású események bekövetkezésének lehetősége teszi kockázatossá 

az ilyen mértékű hitelek felvételét. Példaként megemlíti, hogy korábban a Pápai Termálvíz-

hasznosító Zrt. csőd közeli állapotát csak egy rendkívüli kormánytámogatás segítségével sike-

rült megszűntetni. Hangsúlyozza, hogy meggyőződése szerint nem helyes döntés a hitelfelvétel 

támogatása. Álláspontja szerint, a Képviselőtestületnek a hitelfelvételről a kockázatot jelentő 

események figyelembe vételével kellene dönteni, ezért az előterjesztés szerinti rendelet-módo-

sítás elfogadását sem támogatja. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján indítványozza, a 75. sorszámú elő-

terjesztés I. pontjának 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 a 75. 

sorszámú előterjesztés I. pontjának tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind az önkormány-

zat, mind pedig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés in-

dokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.” 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

87/2019. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 75. sor-

számú előterjesztés I. pontjának tárgyalására zárt ülést rendel el, 

mivel mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesztéssel érin-

tett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak 

előzetes nyilvánosságra kerülése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

A polgármester a képviselőtestület nyilvános ülését 8.50 perckor ismételten megnyitja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntését. 

 

II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2019. (…) önkormányzati   

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 

3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a rendelet-tervezetet a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 4 igen 

szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 

igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 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 rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 
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10/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

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

önkormányzati rendeletét módosító, fenti számú önkormányzati 

rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megal-

kotja. 

 

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

kásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

Vegyes ügyek 

a) Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos döntés módosítása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, tartóz-

kodás nélkül, 2 ellenszavazat mellett 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. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

90/2019. (V.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötele-

zettségeinek és saját bevételeinek 2018-2021. időszak közötti be-

mutatásáról szóló 18/2019. (II.14.) határozatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

A fenti határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy jelenleg két pályázat előkészítése is folyamatban van, az 

egyik egy bölcsödei kapacitás-növelő pályázat, melynek leadási határideje 2019. június 27, 

vagyis az előterjesztés a 2019. június 27. vagy 28. napján várható képviselőtestületi ülésre el-

készül. A másik pályázat egy rekortán borítású futópálya építésére vonatkozik, mely a Zöldvá-

ros II. pályázat egyik műszaki tartalmának elemét válthatja ki. Az 1 km hosszú futókört a Külső-

Várkert területén lehet kialakítani. 
 

Megköszöni mindenkinek a munkáját. 
 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 8.55 perckor bezárja. 
 

 

K. m. f. 
 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


