
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/9-137/2019. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. június 28-i rendkívüli 

nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

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

ván, Zsegraics Gyula, Máté István, Süle Zsolt, Grőber Attila, dr. Bányai Katalin 

Erzsébet és Kerecsényi Zoltán képviselők, 12 fő. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző, 

Dr. Benkő Krisztina titkársági 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 és Császár Endre önkormányzati képviselők távolmaradásukat bejelentették. 

 

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.  

 

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: 

 

100/2019. (VI.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. június 

28-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

1. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2019. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkor-

mányzata 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 az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 90. sorszámú előterjesztést 3 

igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett megtárgyalásra javasolja. 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

1. Póterlőirányzati kérelmek elbírálása 

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

delet-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 az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellen-

szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2019. június 27-i ülést követően érkezett információk sze-

rint, a benyújtott „Országos Futópálya-építési Program" című pályázat sikeres volt, a támoga-

tási szerződés megkötése folyamatban van. Elmondja, hogy a 2019. évi költségvetésről szóló 

rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztés kiküldését követően érkezett meg a 2019. évi 

minimálbér és bérminimum, illetve azok emelésének kompenzációjára vonatkozó támogatási 

okirat, melynek értelmében az Önkormányzat 84.000.000,- Ft többletforráshoz jut. 
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Az Önkormányzat legutóbb 2017. évben kapott 60.000.000,- Ft összegű, a bérek kompenzáci-

ójára irányuló támogatást. A 2019. évi költségvetésben a 84.000.000,- Ft tervezett kiadás volt. 

A kapott támogatási összeg a következő módosítás alkalmával fog a bevételi oldalon szerepelni, 

növelve ezzel az Önkormányzat mozgásterét. 

 

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

 

 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

A 2019. június 27-i ülésen elhangzott, külkapcsolatok gondozása során felmerülő költségekkel 

kapcsolatos kérdésére, valamint a Polgármester Úrtól kapott válaszra hivatkozva, javasolja a 

2020. évi költségvetés strukturális átalakítását. Az javasolja, hogy az alaprendeletben szereplő 

szakfeladatok ellátására elkülönített összegeket, a 2020. évi költségvetésben, az Önkormányzat 

jelenlegi strukturális felépítésével megegyező költségvetési címek alá sorolják be. 

 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Elmondja, hogy a javaslatot a következő költségvetési rendelet elkészítésénél figyelembe ve-

szik. A szakfeladatok besorolását, vagyis a kormányzati funkciók rendjét tartalmazó mellékle-

teket a jövőben a lehető legracionálisabban állítják össze. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e 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 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

12/2019. (VI.28.) 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 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a napirend újra tárgyalására rövid időn belül azért volt szük-

ség, mert a 2019. június 30-i határidővel teljesítendő adatközlési, jelentési kötelezettségnek a 

pótelőirányzati kérelmek és a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosí-

tásának figyelembevételével szükséges eleget tenni. 

 

Megköszöni mindenkinek a munkáját. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 8.10 perckor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


