
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/9-136/2019. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. június 27-i nyilvános ülé-

sén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, Dr. Töreki-Vörös Ibolya, Venczel Csaba, Dr. Hermann István, 

Süle Zsolt, Grőber Attila, és dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselők, 9 fő. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző, 

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. 

 

Bocskay László, Császár Endre, Kerecsényi Zoltán és Máté István önkormányzati képviselők tá-

volmaradásukat bejelentették. 

 

Zsegraics Gyula önkormányzati képviselő a képviselőtestület ülésére később érkezett. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten keresztül 

követőket. A testület ülését 14.00 órakor megnyitja. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 9 fő képviselő jelen van.  

 

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozza: 

 

91/2019. (VI.27.) határozat 

1. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2019. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormány-

zata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2019. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a közterület használatról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

3. Beszámoló a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági tár-

saságok tevékenységéről, működéséről és gazdálkodásáról 

I. Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

Előadó: Dr. Lukács Endre vezérigazgató 

II. Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 

Előadó: Nagy Zsolt vezérigazgató 

III. MÉKI-R Kft. 

Előadó: Egyed Tamás ügyvezető 

IV. KÖZSZOLG Kft. 

Előadó: Mészáros Csaba ügyvezető 

 

4. Beszámoló a Veszprém Megyei Levéltár Pápai Fióklevéltár 

2018. évi tevékenységéről 

Előadó: Petrik Iván fióklevéltár-vezető 

 

5. Vegyes ügyek 

 

 

 

 

Zsegraics Gyula önkormányzati képviselő a képviselőtestület ülésére megérkezett, jelen van 10 fő. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 78. sorszámú előterjesztést 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, a 79. sorszámú előterjesztést egyhangúlag 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

Vegyes ügyek 

 

 

b) Fenyveserdő Bölcsőde férőhelyeinek bővítésével kapcsolatos TOP-os pályázat 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Gazdasági Bizottság és az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

 

Elmondja, hogy a Fenyveserdő Bölcsőde férőhelyeinek bővítését és épületének állagmegújítását 

közel 550.000.000,- Ft összegű pályázati forrásból kívánják megvalósítani, ezért sikeres pályázat 

esetén a Bóbita és a Napsugár Bölcsődékhez hasonlóan Pápa város harmadik bölcsődéjének fel-

újítása is megtörténhet. Megemlíti, hogy a korábban felújított épületek energetikai korszerűsítése 

hatékonyabbá tette az intézmények fenntartását. A Fenyveserdő Bölcsőde férőhelyeinek bővíté-

sére azért van szükség, mert jelenleg is 15-en várják gyermekük felvételét. 

 

 

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. 
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A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

92/2019. (VI.27.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a TOP-

1.4.1-19 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése fel-

hívásra készült Családbarát, munkába állást segítő, korszerű intéz-

ményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben című pályázat be-

nyújtásával. 

 

A Képviselőtestület a projekt megvalósítása érdekében – amennyi-

ben szükséges – az önkormányzat költségvetése terhére, annak fel-

merülésekor saját forrást biztosít. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a pályázat benyújtására 

és az ahhoz kapcsolódó szükséges jognyilatkozatok és intézkedések 

megtételére. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert – nyertes pályá-

zat esetén – a megvalósítással kapcsolatban szükséges intézkedések 

és jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2019. június 27., illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 Rádi Róbert Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezető 

 

 

c) Tájékoztató a Gróf Esterházy Károly Múzeummal kapcsolatos pályázatról 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van dr. Nagy-L. István igazgató. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Megkérdezi dr. Nagy-L. István igazgatót, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéssel kap-

csolatban. 

 

Dr. Nagy-L. István igazgató 

Nincs szóbeli kiegészítése. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a város 18. századot megelőző történetét bemutató kiállítás koncepciójáról szóló 

tájékoztatót a Humánerőforrás Bizottság 2018. november 27. napján megtárgyalta és a kiállítás 

létrehozásával egyetértett. A kiállítás jelenlegi előkészítettsége olyan mértékű, hogy az Önkor-

mányzat a pályázatot be tudta nyújtani a Kubinyi Ágoston Program keretében meghirdetett Muze-

ális intézmények szakmai támogatására. Elmondja továbbá, a bemutató a tervek szerint három 

teremben és egy folyosórészen kerül elhelyezésre, mely nem egyenlő egy helytörténeti múzeum-

mal, azonban alkalmas arra, hogy a város közvetlen barokk kort megelőző időszakába bepillantást 

nyújtson. Álláspontja szerint, ha lesz lehetőség helytörténeti, helyismereti múzeum kialakítására, 

az meg fog valósulni. 

 

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 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

93/2019. (VI.27.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Muzeális intéz-

mények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) benyúj-

tott pályázatról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

A Képviselőtestület - sikeres pályázat esetén - a szükséges 

3.500.000,- Ft saját forrás összegét Pápa Város Önkormányzata 

2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati ren-

delet 7. melléklet 14.7. Közművelődési és oktatási feladatok cím ter-

hére biztosítja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

szerződés aláírására, a pályázat megvalósításával kapcsolatban szük-

séges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Nagy-L. István igazgató 

 Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
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1. Póterlőirányzati kérelmek elbírálása 

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

let-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bakó István, dr. Nagy-L. István, Szalainé Tihanyi Andrea, Ta-

kács János és Ujváry Hajnalka intézményvezetők, Gáncsné Hajmási Tünde a Jókai Mór Művelő-

dési és Szabadidő Központ pénzügyi- munkaügyi vezetője és Orbán András az Egyesített Szociális 

Intézmény gazdasági vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az önkormányzati intézmények vezetőivel az egyeztetés megtörtént, az intézmény-

vezetők a módosítási javaslatot elfogadták. Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemelte-

tési Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett, a Pénzügyi és Gaz-

dasági Bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett, az Egészségügyi és 

Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett és a Humánerő-

forrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra java-

solja. 

 

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

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, hogy az előterjesztésben több intézményvezető is igényt nyújtott be arra, hogy az in-

tézményekben a béremelés fedezetét az Önkormányzat a 2019. évi költségvetése terhére finanszí-

rozza, melyre a költségvetés jelen állapotában nem alkalmas. Megkérdezi, hogy az év elején az 

intézményekben saját bérköltségeik terhére volt-e béremelés. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az intézményvezetők béremelése a költségvetés elfogadását követően, február és már-

cius környékén következett be tekintettel arra, hogy addigra az intézményvezetők az előző évre 

vonatkozó megbízatásaikat elvégezték, és lezárt költségvetési évvel rendelkeztek. Vitathatatlan, 

hogy a béremelések a személyi kiadások között jelentkeznek, azonban minden intézmény kigaz-

dálkodható mozgástérrel rendelkezik a béreket illetően. Megemlíti, hogy amennyiben ez mégis 

feszültséget okozna a gazdálkodásukban, indítványozni fogja a szükséges összeg önkormányzati 

költségvetés terhére történő kifizetését. 
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Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, hogy az említett feszültséget okozó tényező kifejezés alatt a vezetők és foglalkozta-

tottak között kialakult bérkülönbség okozta feszültségre vagy a bérkeret feszültségre kell gondolni. 

Megjegyzi, szerinte ez akár mindkét tényezőt is jelentheti.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Véleménye szerint is jelentheti mindkét tényezőt, hiszen vannak olyan intézmények, melyekre az 

életpályamodell még nem terjedt ki. Elmondja, hogy az intézményvezetők bérkompenzációjára 

azért volt szükség, hogy azonos mértékű felelősségük mellé egységes fizetési rendszer társuljon. 

Kiemeli, hogy a legtöbb intézményben a meghatározott létszámkeret nincs feltöltve, vagyis több 

üres álláshellyel is rendelkeznek, ennek ellenére az Önkormányzat a teljes létszámkeretet finan-

szírozza. Az intézmények vezetői felhatalmazást kaptak arra, hogy a havi bérmegtakarítás összegét 

a munkavállalók elismerésére fordítsák. Az Önkormányzat a hatékonyabb munkavégzés érdeké-

ben támogatja a bérmegtakarítások felhasználását, nem célja azt elvonni az intézményektől. El-

mondja, hogy a nagyobb intézményeknél előfordulhat tíz üres álláshely is, példaként említi Pápa 

Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményét. Megkérdezi Orbán Andrást az intéz-

mény gazdasági vezetőjét, hogy hány üres álláshellyel rendelkeznek. 

 

Orbán András gazdasági vezető 

Elmondja, jelenleg 15 és 20 között van a betöltetlen álláshelyek száma. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy ez a létszám körülbelül 3.000.000,- Ft bérmegtakarítást eredményez az Egyesített 

Szociális Intézménynél. Álláspontja szerint az összeg fedezi az intézményvezető bérkompenzáci-

óját, valamint a munkavállalók elismerését is. Megemlíti, hogy a bérkeret a Jókai Mór Városi 

Könyvtár esetében a legfeszesebb, hiszen nem azonos feltételrendszerben történik a gazdálkodás. 

  

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 az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tar-

tózkodás mellett a rendelet-tervezetet nem fogadja el. 
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2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2019. (…) önkormányzati rende-

let-tervezete a közterület használatról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 6 igen szava-

zattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen sza-

vazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a korábbi közterület használatáról szóló rendelet hatályosulása során összegyűjtött 

hivatali tapasztalatokat összegezték az új rendelet tervezetében. Hangsúlyozza, hogy álláspontja 

szerint a rendelet alkalmazása során lesznek olyan jelenségek, melyek a jogszabály finomítását, 

további részletszabályok kidolgozását teszik szükségessé. Indítványozza a rendelet-tervezet elfo-

gadását. 

 

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterület 

használatról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét, az előter-

jesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

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

sos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 
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3. Beszámoló a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tevékenységéről, 

működéséről és gazdálkodásáról 

 

I. Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

Előadó: Dr. Lukács Endre vezérigazgató 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Hollenczer Ferencné a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. gazda-

sági vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Hollenczer Ferencné gazdasági vezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Pődör Zoltán állampolgár 

Elmondja tudomásul vette, hogy ügye rendezésének nem ez a módja, melyet korábban egy Pénz-

ügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen dr. Nagy Krisztina jegyző is megerősített. Megkérdezi, hogy 

a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt-nél foglalkoztatott fogyasztóvédelmi referens milyen feladatokat 

lát el. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megjegyzi, hogy Pődör Zoltán kérdése a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. Szervezeti és Működési 

Szabályzatára, vagy más belső szabályzatára, azon belül a fogyasztóvédelmi referens feladatkö-

rére, annak definiálására vonatkozik. 

 

Hollenczer Ferencné gazdasági vezető 

Elmondja, hogy a fogyasztóvédelmi referens a fogyasztók védelmére irányuló feladatokat, a fo-

gyasztói panaszkezelést látja el. Megemlíti, hogy a társaság fogyasztóvédelmi referense jelenleg 

szülési szabadságát tölti. 

 

Pődör Zoltán állampolgár 

Megköszöni a felvilágosítást. Álláspontja szerint, a fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó személy 

hiánya a társaság működésében észrevehető. Elmondja, hogy további kérdése nincs, a többit bíró-

sági úton kívánja rendezni. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felhívja Pődör Zoltán figyelmét, hogy folyamatban lévő bírósági ügyet érintő kérdéseknek a Kép-

viselőtestület előtt helye nincs. Elmondja, hogy visszaélt a képviselőtestületi ülés nyújtotta lehe-

tőséggel, továbbá hangsúlyozza, hogy a Képviselőtestület nem része a szóban forgó bírósági eljá-

rásnak. 

 

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 az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. tevékenységéről, működésé-

ről és gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

II. Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 

Előadó: Nagy Zsolt vezérigazgató 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Nagy Zsolt a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. vezérigazgatója. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Nagy Zsolt vezérigazgató 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, hogy mekkora a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. ingatlanértékesítésből származó be-

vétele, valamint ezt a bevételt milyen célra kívánja felhasználni. Elmondja a beszámolóban szere-

pel, hogy a 2018-as év az utóbbi évek legeredményesebb éve. A 2017-es évhez viszonyítva a be-

lépőjegyekből származó bevétel mintegy 20.000.000,- Ft-tal nőtt, ugyanakkor a vendégek száma 

kb. 5500 fővel csökkent. Álláspontja szerint ez úgy lehetséges, hogy a bérlet- vagy a jegyárak 

emelkedtek. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megemlíti, hogy az belépőjegyek számát nagyban befolyásolja a nyári időszak időjárása, például 

míg 2017. júniusában 32.000 db belépő került eladásra, addig 2018 azonos időszakában csak 

21.000 db. A belépőjegy értékesítéséből származó bevétel és a vendéglétszám összefüggését be-

folyásolja a látogatók által vásárolt belépő típusa. Megemlíti, hogy a jegyárak emelése is hatással 

volt a bevétel emelkedésére. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Megkérdezi, hogyan állnak azon beruházási és fejlesztési célú tervek, melyek a társaság működé-

sét közép és hosszútávon stabilizálni tudják. Elmondja, véleménye szerint az elmúlt 8-10 év ada-

tainak összehasonlításából látható, hogy a társaság megfelelő pénzügyi stabilitás elérése nélkül 

bármikor összeomolhat, mely az Önkormányzatra, mint többségi tulajdonosra is negatív hatást 

gyakorolhat. Megemlíti, hogy álláspontja szerint az ingatlanértékesítések csak átmenetileg erősítik 

meg a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. működését. Megkérdezi a telekértékesítéseket követően, 

milyen stabilizációt elősegítő tervvel rendelkeznek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megemlíti, hogy a társaság 2019. évre vonatkozó üzleti terve tartalmazza a beruházási és fejlesz-

tési terveket. 

 

Nagy Zsolt vezérigazgató 

Elmondja, hogy a társaság építési telek megnevezésű ingatlanértékesítéseiből származó bevétele 

2017. évben 30.000.000,- Ft, míg 2018-ban ez 18.458.000,- Ft volt. A 2018-as év ingatlanértéke-

sítésből származó bevételeit befolyásolta, hogy egy beruházási projekt keretében az Önkormány-

zat számára két részletben, nem építési teleknek minősülő ingatlanokat, körülbelül 200.000.000,- 

Ft-os összértéken értékesített. Elmondja, a társaság a látogatottság növelése érdekében szálláshely 

létrehozásában gondolkodik, hogy ilyen módon hosszabb időszakra az ország távolabbi pontjaiból, 

illetve külföldről is tudjon vendéget fogadni. Álláspontja szerint a társaság tulajdonosainak döntési 

jogkörébe tartozik, hogy a beruházást ki és milyen forrásból kívánja megvalósítani. A Pápai Ter-

málvízhasznosító Zrt. vállalta, hogy az ingatlanértékesítéseiből származó 200.000.000,- Ft-ot a 

beruházáshoz rendelkezésre tartja. Elmondja, a beszámolóban a 2018. év az utóbbi évek legered-

ményesebb éve kifejezés arra utal, hogy a 2018. évi adózott eredménye az elmúlt évek óta először 

pozitív eredményt mutat. Megemlíti, hogy 1-1,5 éve kezdődött a Várkertfürdő Pápai Gyógy- és 

Termálfürdő Gyógyászati Központjában a gyógyúszás szolgáltatás biztosítása, melyet kedvezmé-

nyes belépőárak mellett vehetnek igénybe a látogatók. Álláspontja szerint a 2017. évhez viszonyí-

tott 2018. évi összes bevétel 520.000,- Ft értékű csökkenése magyarázható az időjárás változé-

konyságával illetve a gyógyúszás szolgáltatás bevezetésével is. Véleménye szerint, a rövid- és 

hosszútávú tervekről a tulajdonosoknak kell dönteni. Elmondja, olyan koncepciókkal rendelkez-

nek, melyeket a társaság vezetői javasoltak és szakmai testületekkel egyeztettek, azonban ezek 

megvalósulásáról a társaság jelenlegi eredménye mellett nem képes gondoskodni. 
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Hangsúlyozza, 2018. évben a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. működésének támogatására nem volt 

szükség. A folyamatos működés biztosításán felül kisebb beruházásokat, összesen 45.700.000,- Ft 

értékben valósítottak meg. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, az előterjesztésben szerepel, hogy a társaságnál 15 éve működik a Várkertfürdő gépé-

szete, melynek felújítása láthatóan saját forrásból nem valósítható meg. Megkérdezi dr. Áldozó 

Tamás polgármestert, hogy van-e tudomása a gépészet felújítására vonatkozó pályázati lehetőség-

ről, melynek bevonásával a gépészeti modernizáció megvalósítható lenne. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a hitelkonszolidáció idején olyan összeget kapott a társaság, mely segítségével 

több szükséges felújítást is el tudott végezni. A gépészet felújítására vonatkozó pályázati lehető-

ségről nincs tudomása. Elmondja, hogy a Pápai Termálvízhasznosító Zrt-ben tulajdonostárs a Ma-

gyar Állam, ezért 2019. év elején Nagy Zsolt vezérigazgatóval közösen egyeztetést kezdeménye-

zett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel. Az egyeztetés célja az volt, hogy a tulajdonostársak 

közösen milyen teherelosztással tudnának beruházást kezdeményezni. A Magyar Nemzeti Va-

gyonkezelő Zrt. protokollja szerint a hitelkonszolidációt követően a társaság kész arra, hogy foko-

zatot lépjen és beruházás helyszíne legyen. A beruházás megvalósítása érdekében a Magyar Ál-

lamnak lehetősége van a törzstőke emelésére, azonban az Önkormányzat nem zárkózik el a közös 

kötelezettségvállalástól sem. Az előkészített beruházási program célja a Várkertfürdő hatékonysá-

gának megnövelése. Elmondja, hogy a fürdő vendégfogadási kapacitásával nem a nyári hónapok-

ban van gond. A szeptembertől májusig tartó időszakban a pihenőtér a látogatók számához viszo-

nyítva kevés, ezért a tervek szerint az öltözőkapacitás terhére pihenőhelyeket alakítanak ki. A 

szakmai álláspontok szerint az eltérő igények miatt a vendégkör, vagyis a gyermekek és a nyugdí-

jasok elkülönítésére is szükség van. Példaként említi, hogy Nagy Zsolt és Gerhard Hofmann szak-

mai tanulmányútján felmérte, hogy Németországban a nyugdíjasbarátnak számító fürdőhelyeken 

csöndes, nyugodt környezet áll a nyugdíjasok rendelkezésére. Elmondja, véleménye szerint az igé-

nyek figyelembe vétele azért fontos, mert a nyugdíjas vendégkör évszaktól függetlenül látogatja a 

fürdőt. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, hogy a beszámolóban szereplő vízdíj és hőszolgáltatás költsége a 2017-es évhez képest 

nagymértékű változást mutat. A 2017. évi 25.447.000,- Ft összegű vízdíj 2018-ban az ötödére 

5.533.000,- Ft-ra csökkent, míg a hőszolgáltatás költsége 26.583.000,- Ft-ról 47.080.000,- Ft ösz-

szegre nőtt. Megkérdezi, hogy a nagymértékű változásoknak mi az oka. 
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Nagy Zsolt vezérigazgató 

Elmondja, a vízdíj csökkentése tervezett változtatás volt, 2018. január 1. napjával két termálvíz 

kút a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. üzemeltetéséből a Zrt. működtetésébe került. Az átadásra azért 

volt szükség, mert korábban a Zrt. vízdíjként, önköltséggel növelt összeget számlázott ki a társa-

ságnak. Jelenleg az átadott kutak üzemeltetésének önköltsége a Pápai Termálvízhasznosító Zrt-nél 

nem a vízdíj összegében, hanem más általános költségnemekben jelenik meg. A hőszolgáltatás 

díja a piaci árak növekedésének következménye. Álláspontja szerint, a kiugróan magas költségeket 

az évről évre emelkedő energiaárak okozzák, tekintettel arra, hogy a rezsicsökkentés feltételei a 

társaságra nem alkalmazhatóak. A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. tevékenysége során fokozottan 

ügyel a takarékos energiafelhasználásra, példaként említi a kiúszó medence takarását. Megemlíti, 

hogy az áramdíj 2018-ban a 15,- Ft/kWh díjról 20-22,- Ft/kWh díjra emelkedett. A villamosenergia 

költségének növekedése jelenleg azért nem tapasztalható, mert e tekintetben több beruházást is 

végeztek, például frekvenciaváltókat szereltek a villanymotorokra, illetve korszerűbb és energia-

takarékos világítást alakítottak ki. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, hogy a Jókai Mór Városi Könyvtár a villamosenergia szolgáltatónál 2017. év végéig 

rendelkezett az áramdíj csökkentésére vonatkozó kedvezményes csomaggal, mely azonban meg-

szűnt, ezért körülbelül 10,- Ft/kWh-val növekedett az energia költsége. Megkérdezi, a villamos-

energia költségnövekedéséhez hozzájárult-e az, hogy a társaság is rendelkezett az áramszolgálta-

tónál kedvezményes csomaggal. 

 

Nagy Zsolt vezérigazgató 

Elmondja, tudomása szerint kedvezményes csomaggal nem rendelkeztek, a társaság az energia-

szolgáltatóval piaci kapcsolatban van. A társaságnál a költségek emelkedését a növekvő piaci ener-

giaárak okozzák. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Várkertfürdő üzemeltetése az elmúlt években több támogatást és ingatlanvásár-

lással történő támogatást is igényelt. Hangsúlyozza, hogy a nyújtott támogatások mellett meg kell 

említeni az elmúlt 15 évben, más gazdasági társaságokhoz hasonlóan befizetett iparűzési és épít-

ményadót, mely az Önkormányzatnál bevételként jelent meg. A Várkert Termal Camping Kft. 

működése a Várkertfürdő működésével együtt értelmezhető, mely szintén körülbelül 30.000.000 - 

40.000.000,- Ft közötti adót fizetett meg. Az Önkormányzatra a fürdő üzemeltetésének olyan mul-

tiplikatív hatása is van, mely 60.000.000 - 70.000.000,- Ft adóbevételt keletkeztet. Megemlíti, 

hogy a Várkert Termal Camping Kft. és a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. együttműködése példa-

értékű, hiszen a szálláshely minden vendégéjszaka után megvásárolja a Várkertfürdő belépőjét, 

melyre belépőnként 50 % kedvezményben részesül. A kedvezményre minden olyan szállásadó 

jogosult, amely meghatározott számú vendégéjszaka után megvásárolja a belépőjegyet. A szállás-

hely vendégeinek folyamatos belépését műszaki megoldásokkal biztosították. 
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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 az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. tevékenységéről, működé-

séről és gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

 

III. MÉKI-R Kft. 

Előadó: Egyed Tamás ügyvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Egyed Tamás a MÉKI-R Kft. ügyvezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Egyed Tamás ügyvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a MÉKI-R Kft. tevékenységéről, működéséről és gazdálkodá-

sáról szóló beszámolót elfogadja. 
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IV. KÖZSZOLG Kft. 

Előadó: Mészáros Csaba ügyvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Mészáros Csaba a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 6 igen szava-

zattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen sza-

vazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Mészáros Csaba ügyvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, hogy az előterjesztésben szereplő lejárt tartozások behajtására mekkora esély van. 

Elmondja, a beszámoló tartalmazza, hogy a díjemelés tétele miatt a társaság 45.543.000,- Ft érték-

ben számlát állít ki az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek. Megkérdezi, mi-

korra várható az összeg megérkezése. Felhívja Mészáros Csaba ügyvezető figyelmét, hogy a Pénz-

ügyi és Gazdasági Bizottság és a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság együttes ülésén 

elhangzott előterjesztésben szereplő hibás, pozitív előjelű tétel negatív előjelűvé javítását a beszá-

moló közzétételét megelőzően tegye meg. 

 

Mészáros Csaba ügyvezető 

Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő lejárt követelések többsége az Észak-Balatoni Hulla-

dékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel szemben 2018. december 31. napján állt fenn. A 29.345.476,- 

Ft és a 107.655.977,- Ft összegű tartozások a fordulónapot követően kiegyenlítésre kerültek. Vé-

leménye szerint, a jelenleg fennmaradt tartozások összege jóval kevesebb a társaság 2012. évi 

állapotához viszonyítva, mikor körülbelül 150.000.000,- Ft volt a fennálló követelés összege. A 

tartozások egy részének behajtása az erre vonatkozó jogszabály előírása szerint a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal közreműködésével, egy része pedig követeléskezelő társaság közreműködésével 

történt. 2018. évtől a lakossággal és a gazdasági társaságokkal szemben keletkezett követelések 

közvetlenül a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-nél jelennek meg. 

Elmondja, hogy a 45.543.000,- Ft kiszámlázása, valamint megfizetése megtörtént. 
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Grőber Attila képviselő 

Elmondja, hogy az évenkénti változás mértéke magas, melyre minden évben egy-egy kiugró költ-

ségnem a magyarázat. Megkérdezi, hogy a társaság költségeinek tervezésekor van-e lehetőség a 

korábban felmerülő, magas költségek fokozott figyelembevételére, a társaság stabilizálása érdek-

ében.  

 

Mészáros Csaba ügyvezető 

Elmondja, hogy a társaság alapfinanszírozását a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt. jogszabályban meghatározott számítási mód alapján, utólagosan, negyedévente 

végzi az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felé. Ezt a negyedéves finanszíro-

zási összeget osztják fel az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonosai és 

alvállalkozói, ezért a társaságnak bevételei és költségei befolyásolására nincs lehetősége. Elismeri, 

hogy a korábbi időszakban felmerültek olyan egyedi tételek, melyek komolyan befolyásolták a 

társaság költségvetését. Példaként említi, hogy a 2015. IV. negyedévi és 2016. évi veszteségeinek 

pótlására, kompenzációjára pályázat került kiírásra, mely nem a tárgyév, hanem a 2017. év ered-

ményét befolyásolta. A társaság a bérszámlázási tevékenység megváltoztatásával közel 

10.000.000,- Ft árbevételt realizált. 2017-től az egészéves adatok figyelembevételével a megítélt 

alapdíj korrekciójának kérelmezésére van lehetőségük a közszolgáltatóknak. A Pápai Köztiszta-

sági és Szolgáltató Nonprofit Kft-nek 2018. évben a koordináló szerv a korrekciót teljes mértékben 

megítélte. Megemlíti, a kormányzattól kapott tájékoztatás szerint dolgoznak a finanszírozási rend-

szer átalakításán, de jelenleg új, kihirdetett jogszabály nincs. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, tudomása szerint a hulladékszigetek környékén elterjedt illegális hulladéklerakás, va-

lamint a megfelelő tisztítás lehetőségének hiánya miatt a városban több hulladékszigetet is meg-

szüntettek. A beszámoló tartalmazza, hogy az átszervezés eredményeként csökkent az illegális 

hulladéklerakás a hulladékszigetek környékén. Megjegyzi, álláspontja szerint ezzel ellentétben 

több helyen is megnövekedett az illegális hulladéklerakások száma. Megkérdezi, hogy a korábban 

szelektív hulladékszigetekbe vitt illegális, illetve nem illegális szemét összegyűjtése a lakosság 

részére kiosztott, egyéni hulladékgyűjtő edényekbe sikeresen történik-e. A beszámolóban szereplő 

táblázat alapján úgy gondolja, hogy a kiosztásra kerülő hulladékgyűjtő edények száma meredek 

csökkenést mutat. Megkérdezi, hogy a lakosok otthonaikban szelektíven gyűjtik-e a szemetet.  

 

Mészáros Csaba ügyvezető 

Elmondja, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek átszervezése az Önkormányzattal egyeztetett 

terv alapján történt. Hangsúlyozza, hogy nem a hulladékgyűjtők száma, hanem a hulladékgyűjtők 

elhelyezésére szolgáló helyek száma csökkent, így a város több pontján koncentráltan találhatóak 

a hulladékgyűjtők. Az átszervezés célja egyrészt az illegális hulladéklerakások számának csök-

kentése, másrészt a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő rendszer használatának elterjesztése 

volt. 
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Az állampolgárok a rendszert fizikai korlátai miatt többnyire a családi lakóházas környezetben 

tudják használni, mert a társas lakóházaknál és a lakótelepi környezetben az edények elhelyezésére 

nincs lehetőség. Ennek okán koncentrálták a lakótelepeken a hulladékgyűjtő szigeteket. Elmondja, 

hogy a kiosztásra került hulladékgyűjtő edények számát tartalmazó táblázatban az adott évben 

kiosztott edények száma látható, melyhez hozzáadódik az előző évben kiosztott edények száma is, 

hiszen azok továbbra is megtalálhatóak a családok háztartásában. Álláspontja szerint, az egyéni 

hulladékgyűjtők száma a családi lakóházak számához viszonyítva azt mutatja, hogy a házhoz 

menő szelektív hulladékgyűjtő szolgáltatás még nem terjedt el az állampolgárok körében. A rend-

szer népszerűsítése érdekében a szolgáltatás igénybevételének lehetőségét közzéteszik a helyi sajtó 

felületein, és kihelyezett edényosztásokat rendeznek, mellyel a legnagyobb sikert eddig a Tókert 

területén érték el. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, hogy rendszeresen közlekedik az egyik volt hulladékgyűjtő sziget környékén, ahol azt 

tapasztalja, hogy illegális hulladéklerakás történik. Bejelentését követően Pápa Város Önkormány-

zatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete munkatársai szállítják el a naponta lerakott 

hulladékot. Álláspontja szerint, a város költségvetését terhelő, illegális hulladék elszállítására ki-

fizetett 20.000.000,- Ft összeg rendkívül magas költség. Megkérdezi, hogy az említett illegális 

hulladék elszállításába, akár költségátcsoportosítással be lehet-e vonni a Pápai Köztisztasági és 

Szolgáltató Nonprofit Kft-t. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az illegális hulladéklerakásokkal szemben mind az Önkormányzat, mind a Rend-

őrkapitányság eszköztelen. Legtöbb esetben a feljelentés nem éri el az ügyészségi vagy bírósági 

szakaszt, így az ügyek azzal zárulnak, hogy az Önkormányzat szállíttassa el a hulladékot. El-

mondja továbbá, hogy a probléma megoldása érdekében két polgármesterrel együtt a Miniszterel-

nök Úrnál az érintett jogszabály szigorítását indítványozta, majd kezdeményezéséhez további 115 

kisebb, nagyobb település, például Ajka és Gyöngyös is csatlakozott.   

 

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 az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. tevékenységéről, működéséről 

és gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a többségi tulajdonú társaságok munkavállalóinak létszáma 193 fő. A szavazati 

arányok alapján megállapítható, hogy a többségi tulajdonú társaságok gazdasági tevékenységével 

a Képviselőtestület elégedett. Megjegyzi, hogy a négy társaságból egy profitorientált, mégpedig a 

Pápai Termálvízhasznosító Zrt. Hangsúlyozza, a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. a vagyonkezelői 

díjnak, valamint az elért eredményének köszönhetően Pápa területén 400.000.000,- Ft-ból végez 

fejlesztéseket 2019. évben. A beruházás az eszközállomány karbantartására és amortizációjának 

csökkentésére irányul. 

 

15.10 perckor szünetet rendel el, majd 15.25 órakor folytatódik a napirendek tárgyalása. 

 

 

Zsegraics Gyula önkormányzati képviselő a képviselőtestület ülésére később érkezett vissza. Jelen 

van 9 fő. 

 

 

4. Beszámoló a Veszprém Megyei Levéltár Pápai Fióklevéltár 2018. évi tevékenységéről 

Előadó: Petrik Iván fióklevéltár-vezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Petrik Iván, a Pápai Fióklevéltár vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Petrik Iván fióklevéltár-vezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy kevés olyan nem megyei jogú város van, ahol állami fenntartású levéltár működik. 

Megköszöni a levéltár munkáját, a városban való aktív jelenlétét, a rendezvényeken való részvé-

telét és az általa szervezett előadásokat, könyvbemutatókat. Reméli, hogy az Önkormányzat és a 

Fióklevéltár közötti együttműködés az elkövetkező években is változatlanul jó marad. 

 

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

 

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

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a Veszprém Megyei Levéltár Pápai Fióklevéltárának 2018. 

évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 

Vegyes ügyek 

a) Jelentés a Képviselőtestület nyilvános ülésein hozott lejárt határidejű határozatainak 

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

94/2019. (VI.27.) határozat  

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 177/2013. 

(XI.14.) határozat, a 132/2016. (IX.23.) határozat, a 105/2017. 

(VIII.20.) határozat, a 141/2018. (XII.20.) határozat 4. pontja, a 

3/2019. (I.25.) határozat, a 4/2019. (I.25.) határozat, a 24/2019. 

(II.14.) határozat 2. pontja, a 33/2019. (III.20.) határozat, a 

37/2019. (III.20.) határozat, a 44/2019. (III.20.) határozat, 

57/2019. (IV.25.) határozat, a 62/2019. (IV.25.) határozat 2. 

pontja, a 63/2019. (IV.25.) határozat, a 74/2019. (V.16.) határo-

zat, a 75/2019. (V.16.) határozat 1. pontja, a 76/2019. (V.16.) 

határozat, a 77/2019. (V.16.) határozat és a 78/2019. (V.16.) ha-

tározat végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

II. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 123/2016. 

(IX.23.) határozat 2. pontja, a 97/2017. (VI.22.) határozat vég-

rehajtására adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg a határo-

zatot hatályon kívül helyezi. 
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III. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 84/2019. 

(V.16.) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja, és ez-

zel egyidejűleg a határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Pá-

pai Városfejlesztő Társaság Kft. 100%-os tulajdonosa, a nem-

zeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (16) bekez-

dése, valamint Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületé-

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

mányzati rendelete 8.§ (1) bekezdése és 11.§ (3) bekezdése alap-

ján a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. kizárólagos tulajdonát 

képező pápai 6596/100 hrsz-ú, 1336 m2 területű, kivett épület, 

udvar ingatlan-nyilvántartási megnevezésű belterületi forga-

lomképes ingatlant bruttó 353.500.000,- Ft alapáron bérleti jog-

gal terhelten pályázat útján értékesíti. 

 

A képviselőtestület utasítja a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

ügyvezetőjét az értékesítéssel kapcsolatos intézkedések megté-

telére, felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására, vala-

mint az egyéb szükséges jogi nyilatkozatok, intézkedések meg-

tételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Rádi Róbert ügyvezető” 

 

 

Zsegraics Gyula önkormányzati képviselő a képviselőtestület ülésére megérkezett. Jelen van 10 fő. 

 

 

 

d) Zöld város II. ütem című projekt keretében benyújtott „Országos Futópálya-építési 

Program" című pályázat 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 6 igen szava-

zattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 
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Elmondja, hogy a futópálya építése a Zöld város II. ütem című projekt műszaki tartalmától eltér, 

de a beruházás megtervezése megtörtént nyertes pályázat esetére. A Zöld város II. ütem című pro-

jekt végrehajtáshoz szükséges saját forrást az „Országos Futópálya-építési Program" című pályá-

zati nyeremény mértékével kívánja kiváltani. Álláspontja szerint, kevés versenyképes pályázat 

nyújtható be az 1 km hosszú futópálya kialakításához, hiszen nagy összefüggő zöld területtel kell 

rendelkeznie a pályázó városnak. Elmondja, a benyújtott pályázat elbírálásáról információval még 

nem rendelkezik. 

 

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 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi ha-

tározatot hozza: 

 

95/2019. (VI.27.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az „Országos Fu-

tópálya-építési Program” elnevezésű pályázatról szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

 

A Képviselőtestület sikeres pályázat esetén a megvalósításhoz szük-

séges saját forrás összegét Pápa Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésében felmerülésekor biztosítja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a nyertes pályázat ese-

tén a megvalósítással kapcsolatban szükséges jognyilatkozatok, in-

tézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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e) Központi ügyelet és házi gyermekorvosi ügyelet átszervezése 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Ujváry Hajnalka, Pápa Város Önkormányzatának Egészség-

ügyi Alapellátási Intézete intézményvezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

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

 

Ujváry Hajnalka intézményvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, hogy Polgármester Úr milyen információval rendelkezik a korábban említett Béke 

téri orvosi rendelő felújításával kapcsolatos pályázatról. Megkérdezi továbbá, hogy a Kisfaludy 

utcában koncentrált módon elhelyezhetőek-e az orvosi rendelők. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Béke téri rendelő felújítására vonatkozó pályázat nem nyert. A háziorvosokkal 

történt egyeztetés során merült fel annak problémája, hogy a praxisokhoz tartozó orvosi rendelők 

abban a körzetben helyezkednek el, amely körzethez a praxis tartozik, míg több Pápánál nagyobb 

településen az orvosi rendelők és praxisok egy településrészen koncentrálódva helyezkednek el. A 

praxisok helyettesítése ebben az esetben közel azonos helyen történik. Álláspontja szerint a Béke 

téren található MÁV Zrt-től bérelt orvosi rendelő kiváltása során célravezetőbb lenne egy kisebb 

beruházást igénylő, saját tulajdonú, háziorvosi praxis kialakítására alkalmas ingatlanban koncent-

ráltan kialakítani a rendelőket, például az Anna tér környékén. Elmondja, hogy a Béke téren talál-

ható bérleményben működő rendelő állapotáról és méltatlan körülményeiről már több visszajelzés 

is érkezett. Álláspontja szerint az ügyeleti rendszer átalakulása érzékenyen dolog, mely során a jó 

kommunikáció elengedhetetlen. Megemlíti, hogy Pápa korábban rendelkezett fogorvosi ügyeleti 

rendszerrel, mely megszüntetésre került miután jogszabályi rendelkezés szerint csak megyeszék-

helyen kötelező az ügyelet biztosítása. Példaként elmondja, hogy sokszor nem sürgősségi ellátás 

történik az ügyeleti rendszerben, mert az emberek hajlamosak nem rászorultságuknak, hanem a 

kényelmüknek megfelelő időpontban orvoshoz menni. 
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Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

Elmondja, véleménye szerint az előterjesztésben szereplő átszervezésekre kényszerből van szük-

ség. A városban jelentkező orvoshiány pótlásához és a praxisokat ellátó orvosok munkadíjának 

emeléséhez meghatározott 4.500-5.000,- Ft-os óradíj összege alacsony. Az emelés következtében 

szükségessé válik a költségvetés módosítás is, de elmondja, támogatná az óradíj magasabb ösz-

szegre történő emelését is, hiszen egy magasabb összegnél talán több jelentkező akadna az üres 

álláshelyre. Reméli, hogy a megadott határidőig lesz sikeres pályázó, és az ügyeleti rendszer mű-

ködtetésében a későbbiekben betöltetlen álláshely nem okoz problémát. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, ahhoz, hogy a pályázatokat versenyeztetni lehessen fedezetet kell teremteni, mely je-

lenleg nincs. Az ügyeleti rendszer átszervezése 2019. augusztus 1. napjával történik. Az óradíjak 

emelésének összefüggésével kapcsolatosan megjegyzi, az egészségügyben ez egy olyan piac, ahol 

a kereslet az erősebb, ezért az ígért óradíjak folyamatos emelkedésére lehet számítani. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 

 

96/2019. (VI.27.) határozat  

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja 

az egészségügyi alapellátás keretében működő központi ügye-

let és házi gyermekorvosi ügyelet 2019. augusztus 1. napjától 

történő átszervezését. 

Utasítja a Polgármester a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Ujváry Hajnalka Egészségügyi Alapellátási Inté-

zet igazgatója 

 Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja az 

Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatóját, hogy a verse-

nyeztetési eljárás befejezését követően a szükséges intézkedé-

seket tegye meg. 

 

Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2019. július 31. 

Felelős: Ujváry Hajnalka Egészségügyi Alapellátási Inté-

zet igazgatója 
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f) 2019. évi prémiumfeladatok meghatározása (Pápai Platán Nonprofit Kft., Pápai Vá-

rosfejlesztő Kft.) 

  

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellensza-

vazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 

Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő prémiumfeladatok nagymértékben megegyeznek a 

2018. évben meghatározottakkal. 

 

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

 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

Elmondja, az előterjesztésben szerepel, hogy a prémium összege legfeljebb az ügyvezetők éves 

bérének 50, illetve 60 %-a lehet. Megkérdezi, lehet-e tudni, hogy az ügyvezetők éves bérének 50 

és 60 %-a összegszerűen mennyi. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az ügyvezetők havi bérét a Képviselőtestület határozta meg, melynek szorzatából 

számítható ki a prémium maximálisan kifizethető összege. 

 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Elmondja, hogy a Pápai Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének bére 650.000,- Ft, a Pápai Platán Non-

profit Kft. ügyvezetőjének bére pedig 520.000,- Ft. 

 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

Megkérdezi, hogy a Pápai Platán Nonprofit Kft., valamint a Pápai Városfejlesztő Kft. munkatársai 

részesülnek-e valamilyen plusz juttatásban, prémiumban. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy mindkét társaság esetében volt lehetőség prémium fizetésére a munkatársak ré-

szére, mellyel az ügyvezetők éltek, azonban ennek pontos részleteiről nincs információja. A pré-

miumfizetésekről a társaságok Felügyelő Bizottsági üléseiken határoztak. Elmondja továbbá, hogy 

a munkavállalók foglalkoztatása a munka törvénykönyvében foglaltak szerint történik. 

 

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 az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett az alábbi ha-

tározatot hozza: 

97/2019. (VI.27.) határozat  

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Vá-

rosfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetője részére a 2019. üzleti 

évre az alábbi prémiumfeltételeket határozza meg: 
 

I. Az éves prémium keret 40 %-a: 

A 2019. évi üzleti terv megvalósítása: 

 

 

A szabad kapacitás függvényében egyéb önkor-

mányzaton kívüli megrendelések felkutatása és a 

2019. évi üzleti tervben előírt bevételek elérése 

vagy meghaladása. 

II. Az éves prémium keret 30 %-a:  

A gazdasági társaság működését és gazdálkodását meghatá-

rozó: 

  - folyamatos likviditás biztosítása  

  - belső szabályzatok elkészítése, illetve felülvizs-

gálata, betartása és betartatása. 

III. Az éves prémium keret 30 %-a:  

2019. évben pályázatokon való aktív részvétel (min. 3.), ide 

nem értve a szerződéses jogviszonyon alapuló pályázati köz-

reműködéseket. Eredménytelen pályázat, vagy pályázati lehe-

tőségek hiányában a taggyűlés részére tájékoztató, beszámoló 

készítése. 
 

A prémium összege legfeljebb az ügyvezető éves bérének 50 % 

-a lehet. 

A prémium kifizetésére legkorábban 2020. május 31. napját kö-

vetően kerülhet sor. 

 

Nem fizethető prémium abban az esetben: 

- ha a társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, vám, stb.) áll 

fenn az üzleti év végén, 

- ha az ügyvezető ellen a munkavégzéséhez kapcsolódó 

fegyelmi eljárás indult, vagy írásbeli figyelmeztetésben 

részesült. 

 

Prémium fizetésére csak pozitív folyószámla egyenleg esetén 

kerülhet sor, hitelből prémium nem fizethető. 
 

Prémiumcsökkentő tényező jogszabály alapján, vagy a tulajdo-

nos felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség nem, illetve 

nem határidőre történő teljesítése, a kifizethető prémium 20%-

ának mértékéig. Az ügyvezető munkaviszonyának év közben 

történő megszűnése esetén a prémium időarányos része számol-

ható el a tárgyévi mérlegbeszámolót elfogadó taggyűlés határo-

zatának kiadását követően. 

 

Határidő: 2020. május 31-ét követően 

Felelős: Rádi Róbert ügyvezető 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
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II. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Pla-

tán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője 

részére a 2019. üzleti évre az alábbi prémiumfeltételeket hatá-

rozza meg: 
 

I. Az éves prémium keret 60 %-a: 

A 2019. évi üzleti terv megvalósítása az alábbi bontásnak 

megfelelően: 

 30 

% 

A 2019. évi üzleti tervben meghatározott nem üze-

meltetési szerződések alapján előírt bevételek el-

érése vagy meghaladása. 

 30 

% 

 

2019. évben az Esterházy-kastély látogatói létszá-

mának az előző évihez képest 5 %-os emelése. 

II. Az éves prémium keret 20 %-a:  

A gazdasági társaság működését és gazdálkodását meghatá-

rozó: 

  - folyamatos likviditás biztosítása  

  - kintlevőségek csökkentése 

  - belső szabályzatok elkészítése, illetve felülvizs-

gálata, betartása és betartatása. 

III. Az éves prémium keret 20 %-a:  

2019. évben pályázatokon való aktív részvétel (min. 3.). 

Eredménytelen pályázat, vagy pályázati lehetőségek hiányá-

ban a taggyűlés részére tájékoztató, beszámoló készítése. 

 

A prémium összege legfeljebb az ügyvezető éves bérének 60 % 

-a lehet. 

A prémium kifizetésére legkorábban 2020. május 31. napját kö-

vetően kerülhet sor. 

 

Nem fizethető prémium abban az esetben: 

- ha a társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, vám, stb.) áll 

fenn az üzleti év végén, 

- ha az ügyvezető ellen a munkavégzéséhez kapcsolódó 

fegyelmi eljárás indult, vagy írásbeli figyelmeztetésben 

részesült. 

 

Prémium fizetésére csak pozitív folyószámla egyenleg esetén 

kerülhet sor, hitelből prémium nem fizethető. 

 

Prémiumcsökkentő tényező jogszabály alapján, vagy a tulajdo-

nos felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség nem, illetve 

nem határidőre történő teljesítése, a kifizethető prémium 20%-

ának mértékéig. Az ügyvezető munkaviszonyának évközben 

történő megszűnése esetén a prémium időarányos része számol-

ható el a tárgyévi mérlegbeszámolót elfogadó taggyűlés határo-

zatának kiadását követően. 

 

Határidő: 2020. május 31-ét követően 

Felelős: Boros Katalin ügyvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
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g) Tájékoztatás a 2019. május 31-ig történt ingatlanok értékesítéséről 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Pápai Ipari Parkban meghirdetett további területekre pályázati 

eljárás során érvényes ajánlat érkezett, mely ugyanazon feltételeket tartalmazza, mint a korábban 

értékesített 6605/1; 6605/3; 6655; 6661 hrsz-ú ingatlanoknál. A szerződéskötés folyamatban van, 

a bruttó vételár 871.326.000,- Ft, melynek 50%-át a szerződés hatályba lépését követő 15. napon 

belül fizetik. A fennmaradó összeg teljesítése 10 éven keresztül évente 34.304.000,- Ft átutalásával 

történik. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 

98/2019. (VI.27.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete − az önkormány-

zat vagyonáról szóló rendelet értelmében, a Polgármester és a Vá-

rosfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság hatáskörében értékesí-

tett ingatlanok vonatkozásában – a 2019. május 31-ig történt ingat-

lanok értékesítéséről szóló tájékoztatást az előterjesztésben foglal-

taknak megfelelően elfogadja. 

  

 

h) Yiwu városába utazó delegáció tagjainak felkérése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

nélkül, 1 ellenszavazat mellett elfogadásra javasolja.  

 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
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Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

Elmondja, a határozati javaslat tartalmazza, hogy az utazás felmerülő költségeinek fedezetét Pápa 

Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 7. számú mel-

lékletében a 14.7. közművelődési és oktatási feladatok cím terhére biztosítja. Megkérdezi, miért a 

közművelődési és oktatási feladatok szakterület terhére biztosítják az utazás felmerülő költségeit, 

valamint azt, hogy előre láthatólag mennyi lesz a költségek összege. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az utazás nem az oktatási kiadásokat növeli. A Pápai Polgármesteri Hivatal előző 

struktúrájában az oktatási feladatok ellátása, valamint a külkapcsolatok gondozása a Művelődési 

Osztály feladatkörébe tartozott.  A Művelődési Osztály szakfeladatainak finanszírozása a közmű-

velődési és oktatási feladatok cím terhére történt. Az osztály megszűnését követően e feladatkör-

höz rendelt összeg továbbra is önálló költségvetési soron szerepel a rendeletben. 

 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Kiegészítésként elmondja, a 2019. évi költségvetési rendeletben a közművelődési és oktatási fel-

adatok címhez rendelt 22.000.000,- Ft-ból, 10.000.000,- Ft került a külkapcsolati feladatok ellátá-

sához tervezve. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a külkapcsolati feladatok ellátására elkülönített összeg a fogadás és az utazás költségeit 

tartalmazza. Megemlíti, a Képviselőtestületet korábban már tájékoztatta arról, hogy a 2019. évi 

költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 9. számú mellékletében a 14.3.1. Polgármesteri keret 

terhére utazási támogatást nyújtott azon intézmények számára, akik testvérintézménnyel tartanak 

kapcsolatot. Példaként említi a Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolát, melynek diákjai 

egy része a közelmúltban Kovásznára nyári táborba utaztak. Elmondja, Yiwu városába utazó de-

legáció repülőjegyének költsége 1.100.000,- Ft, továbbá a járulékokat tartalmazó napidíj összege 

a 4 főre 639.398,- Ft az amerikai dollár 2019. június 27. napi 284,81 Ft-os árfolyamán. Elmondja, 

hogy a Képviselőtestület az Úti beszámolót az érkezést követően meg fogja kapni. Az utazással 

kapcsolatos információk Zhejiang tartomány Yiwu város Népi Kormányának Külügyi Hivatalától 

érkezett meghívóban jelzett programokra vonatkoznak. 

 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban 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 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi hatá-

rozatot hozza: 

 

99/2019. (VI.27.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2019. július 14. 

és 21. között Yiwu-ba utazó delegáció tagjainak dr. Áldozó Tamás 

polgármestert, dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselőt, Császár 

Endrét, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság elnökét és 

Rádi Róbertet, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetőjét je-

löli ki.  

 

A Képviselőtestület az utazás felmerülő költségeinek fedezetét Pápa 

Város Önkormányzatának 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 július 21. 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a pótelőirányzati kérelmek elbírálására és az Önkormányzat 

2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalására tekintet-

tel 2019. június 30. napjáig újabb Képviselőtestületi ülést hív össze. 

 

Megköszöni mindenkinek a munkáját. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 15.50 perckor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


