
 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

 

Szám: A01/9-158/2019. 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. augusztus 15-i nyilvá-

nos ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

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

Venczel Csaba, Dr. Hermann István, Máté István, Zsegraics Gyula, Süle Zsolt, 

Grőber Attila,  dr. Bányai Katalin Erzsébet  és  Kerecsényi Zoltán képviselők, 

14 fő. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző, 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző, 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető, 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető, 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

meghívottak jelenléti ív szerint, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

Takács Krisztina köztisztviselő,  

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

tül követőket. A testület ülését 8.00 perckor megnyitja. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 14 fő képviselő jelen van.  

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a fenti napirendről. 
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A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett a követ-

kező határozatot hozza: 

 

101/2019. (VIII.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. augusz-

tus 15-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Az új Településszerkezeti terv megalkotásával kapcsolatos 

javaslatok véleményezése 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Mezei László főépítész 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

2. Vegyes ügyek 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Unger Tamás alpolgármester kért lehetőséget napirend előtti 

felszólalásra. Megadja a szót Unger Tamás alpolgármesternek. 

 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Elmondja, álláspontja szerint Pápa Város Önkormányzata számára a 2019. év két esemény mi-

att, a 2019. október 13. napján tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek vá-

lasztása, valamint Pápa város történelmi eseménye miatt fontos. 2018. decemberében a Képvi-

selőtestület a 2019. évet a holokauszt pápai áldozatainak emlékévévé nyilvánította. Elmondja, 

ezen időszakban számos rendezvény keretében 2500 egykori pápai polgártárs elhurcoltatására 

és kivégzésére emlékeznek meg. Álláspontja szerint, az önkormányzati választásokat megelőző 

kampányidőszak sok érdekes momentumot hordoz magában, melybe sok minden belefér. Pél-

daként említi, hogy a pápai lakosokat a választási névjegyzékben szereplők számának csökke-

nése és a város lakosságszámának alakulása között vont párhuzammal próbálják befolyásolni. 

Előfordult, az adósságkonszolidáció következtében keletkezett kötelezettségek felnagyítása és 

eltorzítása is. Elmondja, az elmúlt évek során megszokottá vált a példákban említett hozzáállás, 

azonban véleménye szerint ezt a gondolkodásmódot, kommunikációt a szakmaiság nem jel-

lemzi. Elgondolkodtatónak tartja azt, hogy 2019-ben a választási kampány és az emlékév drasz-

tikusan metszik egymást. Megkérdezi hogyan lehetséges az, hogy a holokauszt emlékévében 

egy nyilvános, egyéb iránt eddig is elég antiszemita jobbikos összellenzéki facebook portálon, 

több napon keresztül holokauszt tagadó megnyilvánulás látható. Elmondja, nem érthető szá-

mára, hogy ezen megnyilvánulást miért nem moderálja ki azonnal a portál működtetéséért fe-

lelős fő adminisztrátor, a napjainkra elcukisodott párt helyi vezetője. A megnyilvánulás közzé-

tételét követő felháborodást hisztinek titulálta, azaz a gyűlöletbeszédet banalizálta és közössé-

get vállalt a hozzászólóval, sőt tiszteletét fejezte ki a számos antiszemita hozzászólást produ-

káló kommentelőnek. Megkérdezi, hogy az ügy napvilágra kerülését követően az összellenzék 

egykor rasszizmus ellenes, a témát izraeli ösztöndíjjal kutató polgármesterjelöltje, az ügytől 

miért nem határolódik el azonnal, illetve több hét elteltével sem, sőt agyonhallgatja a már or-

szágos médiában is megtalálható botrányt. Elmondja a Polgármesterjelölt Úrnak, álláspontja 

szerint egy összefogásban mindig kellenek kompromisszumok, de ez nem kompromisszum, 

hanem megalkuvás. Megalkuvás a potenciális jobbikos szavazók vagy a Jobbik, mint szövetsé-

ges párt megtartása érdekében, agyonhallgatás, és ezen keresztül közösségvállalás a gyűlölet-

beszédek legocsmányabb és legelítélhetőbb formájával. 
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Elmondja továbbá, csatlakoztak egy választási emberi jogi minimumhoz és vállalták azt, hogy 

a kampányban kiállnak a rasszizmus mindenféle megnyilvánulása ellen, továbbá a megfelelő 

fórumokon jelentik a szélsőséges megnyilvánulásokat és elhatárolódnak a gyűlöletbeszédtől. 

Megkérdezi, hol van ez a kötelezettségvállalás most, vagy talán a Polgármesterjelölt most már 

úgy gondolja, hogy belefér. Hangsúlyozza, hogy a Polgármesterjelölt a kampánykommunikáció 

kordában tartására etikai kódexet akar vagy talán már csak akart létrehozni. Javasolja, az etikai 

kódex első pontjában fogalmazzák meg, hogy azonnal elítélik és elhatárolódnak a holokamuzás 

és a gyűlöletbeszéd mindenféle formájától, annak kimondójától, támogatójától, terjesztőjétől, 

megengedőjétől és banalizálójától is. Álláspontja szerint az ilyen embereknek nincs helye a 

közéletben, vagy ilyen esetben Neki, Nekik nincs helyük a közéletben.  

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

1. Az új Településszerkezeti terv megalkotásával kapcsolatos javaslatok véleménye-

zése 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Mezei László főépítész 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mezei László főépítész. 

 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 5 igen szavazattal, ellensza-

vazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Mezei László főépítészt, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendi ponttal kap-

csolatosan.  
 

Mezei László főépítész 

Megköszöni mindazok közreműködését, akik részt vettek az új Településszerkezeti terv meg-

alkotásával kapcsolatos mintegy 3 éve zajló, a Településrendezési eszközök jóváhagyásával 

lassan lezáruló folyamatban. Ismerteti, hogy az előterjesztés tartalma a jóváhagyási folyamat 

utolsó előtti szakasza, amely azt jelenti, hogy a véleményezők − vagyis az államigazgatási szer-

vek, a partnerségi eljárásban résztvevő polgári társulások, és magánszemélyek − írásban vagy 

a lakossági fórumokon keresztül megküldött véleményét összegyűjtötték és az előterjesztés 

mellékleteként csatolták. Elmondja, hogy a Településrendezési eszközök jelenlegi állapota in-

dokolta annak felülvizsgálatát. Az előterjesztés hátterét képező anyag a jogszabályi környezet-

nek és a szakmai előírásoknak megfelelő dokumentumcsomag. Álláspontja szerint az előkészí-

tett új Településszerkezeti terv teljesen sosem lehet kész, hiszen a gazdaság és a város kondíci-

ójának alakulására tekintettel a változásoknak megfelelően a Településrendezési eszközök mó-

dosítására a későbbiekben is szükség lesz. Kéri a beérkezett vélemények megtárgyalását köve-

tően a határozati javaslat elfogadását. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni mindazok munkáját akik az új Településszerkezeti terv megalkotásával kapcsola-

tos feladatok elvégzésében részt vettek. 

 

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

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

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

102/2019. (VIII.15.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa új te-

lepülésrendezési eszközeinek véleményezési tervdokumentá-

ciójára, valamint a környezeti értékelésre beérkezett és a part-

nerségi egyeztetés során megfogalmazott véleményeket meg-

ismerte, azokat, valamint a véleményekre adott válaszokat és 

észrevételeket elfogadja. A településrendezési eszközök véle-

ményezési szakaszát lezárja. 

2. Utasítja a Polgármestert, hogy végső szakmai véleményezésre 

a dokumentációt küldje meg az állami főépítésznek. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

  Mezei László városi főépítész 

 

 

 

2. Vegyes ügyek 

 

 

 

a) Jelentés a Képviselőtestület nyilvános ülésein hozott lejárt határidejű határozata-

inak végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

103/2019. (VIII.15.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 37/2018. 

(III.29.) határozat, a 104/2018. (IX.27.) határozat, a 45/2019. 

(III.20.) határozat, az 58/2019. (IV.25.) határozat, a 80/2019. 

(V.16.) határozat és a 95/2019. (VI.27.) határozat végrehajtására 

adott jelentést elfogadja. 
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b) Fogorvosi praxisjog megszerzésével kapcsolatos döntés 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Ujváry Hajnalka, az Egészségügyi Alapellátási Intézet igaz-

gatója. 

 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Ujváry Hajnalka igazgatót, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendi ponttal 

kapcsolatosan.  

 

Ujváry Hajnalka igazgató 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, öröm számára, hogy néhány éven belül a második fogorvosi praxist sikerül betölteni. 

 

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

tot hozza: 

 

104/2019. (VIII.15.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért 

azzal, hogy a Pápa város egészségügyi alapellátási körzetei-

ről szóló 22/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet 19. mel-

lékletében meghatározott 1. számú fogorvosi körzetben 

2019. október 1-jétől a fogorvosi feladatokat dr. Nagy Olivér 

lássa el a praxisjog megszerzése esetén.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert az 1. melléklet 

szerinti előszerződés megkötésére. 

  

 Határidő:  azonnal 

 Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 Ujváry Hajnalka Egészségügyi Alapellátási Inté-

zet igazgató 
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2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

Polgármestert, hogy a praxisjogot engedélyező határozat jog-

erőre emelkedését követően a Dental Centrum Pápa Kft. 

(egészségügyi szolgáltató) képviseletében eljáró Csörnyi Ist-

ván Csaba ügyvezetővel a feladat-ellátási szerződést kösse 

meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

szerződéssel kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket meg-

tegye. 

 

 Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2019. október 1. 

 Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 Ujváry Hajnalka Egészségügyi Alapellátási Inté-

zet igazgató 

 

 

c) Önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása című pályázat benyújtása 

 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása című pályázatra az Önkor-

mányzat a korábbi években sikeresen pályázott. Reméli, hogy a jelenleg 14.000.000,- Ft ösz-

szegre benyújtandó pályázat eredménye is sikerrel zárul. 

 

Megkérdezi, hogy 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 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

 

105/2019. (VIII.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. 

évi L. törvény 3. melléklet I.7. és I.10. pontja szerinti, a megyei 

önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok 

rendkívüli  támogatására vonatkozó pályázat benyújtásával. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a pályázattal kapcso-

latos intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal, legkésőbb 2019. augusztus 15. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
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d) Helyi közlekedés támogatására irányuló pályázat benyújtása 
 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja emlékezete szerint, az Önkormányzat a korábban benyújtott pályázatokon sikeresen 

szerepelt, például a 2018. évi pályázat keretében 5.000.000,- Ft összegű támogatásban részesült. 

A támogatás összege a helyi közlekedés biztosítására vállalt kötelezettséget, a közel 

100.000.000,- Ft összeget mérsékelte. Reméli, hogy az összeg csökkentése legalább ilyen ösz-

szeggel az idei évben is megvalósulhat. 
 

Megkérdezi, hogy 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 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

106/2019. (VIII.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a te-

lepülési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támo-

gatására irányuló pályázat benyújtásával. 
 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közös-

ségi közlekedés támogatási igényével kapcsolatban az alábbiak-

ról nyilatkozik: 
 

1. a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2019. január 1-jétől 

2019. december 31-ig folyamatosan fenntartja, 

2. a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemelteté-

séhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesz-

téséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan – a szolgál-

tató a tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi be-

számolójának a települési önkormányzat által történő elfoga-

dásával összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig – 

szolgáltatóként 99.946.000, Ft összegű, saját forrásból szár-

mazó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás átadá-

sával járult hozzá, 

3. Pápa város közigazgatási határain belül menetrend szerinti 

helyi autóbuszos közösségi közlekedés biztosítására vonat-

kozó közszolgáltatási szerződést a személyszállítási szolgál-

tatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján lefolytatott 

pályázatot követően kötötte meg. 
 

Utasítja a polgármestert a nyilatkozat benyújtására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 
 

Határidő: folyamatos, de legkésőbb, 2019. augusztus 26. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 
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e) Támogatás nyújtása a Pápa 1. Római Katolikus Plébánia Kisboldogasszony-temp-

lomának renoválásához 

 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, a napirendek között két támogatás is szerepel, melyekre vonatkozóan a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottság ülésén megkérdezte, hogy a Plébánia támogatási igényének mértékét ké-

relmében pontosan megjelölte-e. Ismeretei szerint, a felújítás több mint 100.000.000,- Ft-ba 

kerül, melynek nagy részét önerőből finanszírozzák. Megemlíti, emlékezete szerint Alpolgár-

mester Úr egy korábbi Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülésen azt mondta, hogy a Római 

Katolikus Egyház intézményei kevesebb forráshoz jutnak, mint a Református Egyház intézmé-

nyei. Elmondja, a Képviselőtestület által 2014-ben elfogadott Városfejlesztési Stratégia 10. pro-

jektje a volt Ferences templom felújítása és zarándokhellyé alakítása kiemelt fontosságú pro-

jekt, ezért megkérdezi, hogy a Plébánia kérelmében megjelölte-e igényének mértékét. Megkér-

dezi továbbá, hogy amennyiben a Plébánia nem nyilatkozott az igényelni kívánt összegről, mi 

alapján került meghatározásra az előterjesztésben szereplő 5.000.000,- Ft. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a jövőben a Ferences kolostor zarándok hellyé alakítása biztosan nem az Ön-

kormányzat feladata lesz, hiszen az állami tulajdonban lévő, de kiadható vagyontárgyat a Ró-

mai Katolikus Egyház kérte és tulajdonba fogja venni. A tulajdonosváltás értelmében, ha lesz 

ilyen jellegű beruházás, azt a Római Katolikus Egyház fogja végrehajtani, hiszen a vagyonát-

ruházással az egész épülettömb egy tulajdonosi kézben fog összpontosulni. Elmondja továbbá, 

hogy a Plébánia konkrét összeg megjelölése nélküli, a templomnál folyó rekonstrukciós mun-

kák támogatására irányuló kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Az előterjesztésben sze-

replő 5.000.000,- Ft összegű támogatást az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak jelenlegi 

állása alapján és teherbíró képességének figyelembevételével állapították meg. Álláspontja sze-

rint szép dolog lenne, ha a város templomainak felújítását nagyobb összegekkel tudnák támo-

gatni, de sajnos ez jelenleg nem lehetséges. Elmondja, a támogatási összeg megállapításakor 

számbavételezésre került, hogy az Önkormányzatnak saját temploma, a Pápai Zsinagóga fenn-

tartásáról is gondoskodnia kell, továbbá annak a lehetősége is, hogy az Evangélius közösség a 

Katolikus Plébániához hasonlóan támogatási igényt nyújt be. Tájékoztatásul elmondja, hogy a 

Pápai Evangélikus templom tetőszerkezetének állapotfelmérése megtörtént, jelenleg a munká-

latok megkezdése érdekében a közösség forrásgyűjtést végez, és támogatási kérelem esetén az 

Önkormányzat a rekonstrukciót hasonló összeggel tudja támogatni. Megjegyzi, hogy a Refor-

mátus Egyházközségnek korábban már volt egy támogatási kérelme, melyhez az Önkormányzat 

a 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 7. melléklet 14.10 Egyházak támo-

gatása alcím terhére támogatást nyújtott. A 97. sorszámú előterjesztésben szereplő támogatási 

kérelemről szóló képviselőtestületi döntésre azért van szükség, mert az Önkormányzat egy célt 

csak egy alkalommal tud támogatni. 
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Grőber Attila képviselő 

Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén − szintén a támogatás összegének 

emelésével kapcsolatosan − módosító javaslattal élt, melyet a Bizottság nem támogatott. Mó-

dosító indítványában javasolja, hogy az Önkormányzat a volt Ferences templom felújítását 

10.000.000,- Ft összeggel támogassa. Megemlíti, hogy a zsidó Liturgia szerint a zsidóságnak 

egy temploma volt, a Frigyláda őrzésének helyszíne, mely már nem létezik, így nincs zsidó 

templom, megjegyzi, a Zsinagógákat pedig imahelynek nevezik. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni a tájékoztatást és kéri, hogy a további zsidókkal kapcsolatos ismereteit ossza meg 

Süle Zsolt képviselő úrral, különös tekintettel a holokauszt tagadásra és a nyilvánosságra.        

Álláspontja szerint e fogalmak tisztázása is van olyan fontos, mint a képviselőtestületi nyilvá-

nosságot igénylő zsinagóga meghatározása, hiszen a 2500 pápai ember halála is legalább ezt 

érdemli, nem pedig több heti sunnyogást.  

 

Dr. Hermann István képviselő 

Megköszöni az Egyházközség Képviselőtestülete nevében a Ferences templomhoz nyújtandó 

támogatást. Elmondja, azért fontos a Pápai Szent István Egyházközség számára a támogatás, 

mert három templommal, azaz három 17-18. századi műemlékkel rendelkeznek. A város mű-

emlékeinek fenntartásához az Egyházközség létszáma és jövedelme sajnos nem teljesen ele-

gendő. Első lépésként a Bencés templom tetőfelújítási munkálatait kezdték meg, így az új tető-

szerkezettel a szétcsúszás veszélyétől menekült meg. Elmondja továbbá, állami támogatásból, 

magánszemélyek adományaiból, a Plébánia költségvetéséből, valamint a Veszprémi Érsekség 

kiemelt összegű hozzájárulásával lehetővé vált, hogy két lépésben a Nagytemplom, valamint a 

Ferences templom tetőszerkezete a belső értékeinek megóvása érdekében megújuljon. Megem-

líti, hogy egy magánszemély tizedmilliós nagyságrendű adományozására kezdődött a Ferences 

templom felújításának tervezése. Véleménye szerint a Ferences kolostor tulajdonátruházása 

kedvező előrelépés. Reméli, hogy a Veszprémben felújított régi kanonoki házak mintájához 

hasonló egyháztörténeti gyűjtemény alakulhat ki, mely méltó a város katolikus múltjához, je-

lenlegi híveihez, valamint a további barokk emlékek megjelenésével hozzájárul az idegenfor-

galom növeléséhez. Elmondja, örül Grőber Attila képviselő javaslatának, de a támogatási ösz-

szeg meghatározásához nem kíván hozzászólni, tekintettel arra, hogy nem ismeri a költségve-

tési lehetőségeket.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Megjegyzi, hogy Grőber Attila képviselő által említett definíciót sajnálatos módon nem tudja 

továbbadni Koltai Ferenc holokauszt túlélő számára, aki következetesen nagytemplomnak hívta 

a Zsinagógát. Megjegyzi, minden bizonnyal Ő sem volt tájékozott a Zsidó Liturgiát illetően.  

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását Grőber Attila képviselő módosító indítványáról, amely szerint az 

Önkormányzat a volt Ferences templom felújítását 10.000.000,- Ft összeggel támogassa. 

 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 6 tar-

tózkodás mellett nem fogadta el a módosító indítványt. 
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Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 1 ellenszavazat mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

 

107/2019. (VIII.15.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa 1. Ró-

mai Katolikus Plébánia  részére – a pápai volt Ferences templom 

tetőzetének és kolostor szárny renoválásához  – 5.000.000,- Ft 

összegű támogatást biztosít Pápa Város Önkormányzata 2019. évi 

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

melléklet 14.3. Általános tartalék előirányzat terhére. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a Pápa 1. Ró-

mai Katolikus Plébániával kötendő támogatási szerződés álírá-

sára. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

             Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

f) Támogatás nyújtása a Pápai Református Egyházközség Újtemplomának felújítá-

sához 

 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, álláspontja szerint nem kellene összehasonlítani a Református Egyház, az Evangéli-

kus Egyház, a Zsidó közösség, illetve valamennyi Katolikus közösség állami, önkormányzati 

vagy magán forrásból kapott támogatásai összegét. Megemlíti, hogy az egyházak közel 40 éves 

múltjára visszatekintve még a rendszerváltást követően is voltak olyan periódusok, amikor 

fenntartásuk nem volt könnyű feladat. A jelenlegi, nemzeti érdekeket figyelembe vevő kor-

mánypolitika tette lehetővé, hogy az egyházak szükségleteikhez és az elvégzendő feladataik 

nagyságrendjéhez mérten támogatásban részesüljenek. Példaként megemlíti, hogy Erdélyben a 

Vajdaságban vagy a Felvidék azon területein is találunk katolikus templomot, ahol magyarság 

csak elszórtan él. Az említett területeken található templomok fenntartása költséges, hiszen ke-

vés hívővel és látogatóval rendelkeznek, azonban a területen évezredek alatt kialakult magyar 

kultúra fenntartása érdekében karbantartásuk és felújításuk folyamatos. Álláspontja szerint az 

állam által nyújtott támogatásoknak Magyarországon és a határon túli területeken is műemléki, 

kulturális, identitásbeli és magyarságmegtartó hatásai vannak, mely támogatásra méltó tevé-

kenység. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

108/2019. (VIII.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Refor-

mátus Egyházközség részére – a pápai Református Újtemplom  

tetőjének  felújításához,  külső  homlokzat  javításához –

2. 500. 000,- Ft összegű támogatást biztosít Pápa Város Önkor-

mányzata 2019. évi költségvetéséről szól 3/2019. (II.14.) önkor-

mányzati rendelet 9. melléklet 14.3. Általános tartalék előirányzat 

terhére. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a Pápai Refor-

mátus Egyházközséggel kötendő támogatási szerződés álírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

  Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

 

g) 2019-2033. időtávra vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosítása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Dr. Lukács Endre, a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezér-

igazgatója. 

 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Dr. Lukács Endre vezérigazgatót, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendi pont-

tal kapcsolatosan.  

 

Dr. Lukács Endre vezérigazgató 

Elmondja, köztudott, hogy a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. az utóbbi években intenzív fejlesz-

téseket végez, mely évente több száz millió forintot jelent. Az elhúzódó hatósági eljárások, a 

közbeszerzési eljárások lefolytatása, valamint a kivitelezői kapacitás hiánya miatt a fejlesztések 

a tervezettnél több időt vesznek igénybe, ezért a tervekben szereplő határidők módosítása szük-

ségessé vált. A tervmódosítás a határidő-módosításokon túl új feladatokat is magába foglal. A 

gördülő fejlesztési terveket érintően két előterjesztés készült, az egyik a 2020-2034-ig tervezett 

új fejlesztéseket, a másik a 2019-2033-ig terjedő időszakra vonatkozó terv módosítását tartal-

mazza. A tervekben meghatározott fejlesztések alapforrása az értékcsökkenési leírás, melyhez 

hozzáadódik a társaság előző évi eredménye. Elmondja, örvendetes számára, hogy a Pápai Víz- 

és Csatornamű Zrt. az idei évben 80.000.000,- Ft összegű fejlesztésekre irányuló állami támo-

gatást kapott, illetve további támogatások érkezése is várható. A támogatások következtében 

felszabadult összegek szintén fejlesztésre fordíthatóak.  
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Elmondja, 2019. évben 290.000.000,- Ft a pápai térség víz- és szennyvízfejlesztésére fordított 

összeg, melynek nagy része vezetékrekonstrukció. Az Önkormányzat és a Magyar Közút Non-

profit Zrt. követelményeinek megfelelően a vezetékrekonstrukciókat követően a kivitelező tel-

jes úthelyreállítást végez, mely a költségek és az elkészülési idő növekedését jelenti. Reményei 

szerint egy kulturált, rendezett terület átadása követi majd az elkészült vezetékrekonstrukciót. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Megkérdezi, hogy kaphatna-e bővebb tájékoztatás a víztorony felújításával kapcsolatosan. El-

mondja, tudomása szerint a létesítmény az elmúlt évben volt 50 esztendős. Az előterjesztés 

tartalmazza, hogy elkezdték a víztorony állapotának felülvizsgálatát. Megkérdezi, mennyire 

komoly beavatkozásokra van szükség, valamint azt, hogy a felújítás eredményeképp milyen 

időtávra lehet tervezni a víztorony működtetését. 

 

Dr. Lukács Endre vezérigazgató 

Elmondja, az 50 esztendős víztorony felújítása időszerűvé vált, melyet két részben valósítanak 

meg. Az egyik a nem kis súlyt tartó betonszerkezet vizsgálata, melynek állapotfelmérése során 

lehetőség szerint a vas- és betonkorróziót roncsolás mentes vizsgálatokkal ellenőrzik és kizáró-

lag azon részeket bontják meg, melynek szükségessége bizonyított. Elmondja továbbá, hogy a 

felújítás másik része a lapos tetős szerkezet vízszigetelésének megoldása, mivel a korábbi bitu-

menlemezes szigetelés elöregedett és helyenként beázik. Az esővíz a szerkezetben tárolt vízben 

kárt nem okoz, de a betonszerkezetet roncsolja. A tetőfelújítás nehézségét a víztorony tetején 

található hat mobil, illetve internetszolgáltató antennája okozza, mert a javításokat úgy kell el-

végezni, hogy a szolgáltatások minőségében változás ne következzen be. Első lépésként egyez-

tettek a hat szolgáltatóval, akik összhangban arról nyilatkoztak, hogy közös tervet készítenek a 

felújítás megvalósíthatósága érdekében. Elmondja, a szerkezet állapotfelmérése folyamatos, a 

tetőszerkezet rekonstrukciója a jelenlegi tervek alapján 2020 tavaszán kezdődhet meg. Vélemé-

nye szerint a felújítást követően a víztorony az elkövetkezendő 25 évben képes lesz ellátni 

funkcióját. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

 

109/2019. (VIII.15.) határozat  

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a vízi-

közmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.  (II.27.) 

Korm. rendelet 90/C. § (2) bekezdésében előírtak szerint a 

2019-2033. időtávra vonatkozó víziközmű-rendszer gördülő 

fejlesztési terv módosítására vonatkozó előterjesztést megtár-

gyalta és véleményezési jogával élve egyetért a tervek módo-

sításával. 



13 

 

2. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az 1. pont 

szerinti gördülő fejlesztési terv módosításával kapcsolatos 

egyetértő véleményét a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. számára 

véleményezésre küldje meg. 

A fenti dokumentumokat a véleménnyel együtt a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz a Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt. nyújtja be. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető   

  Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

 

h) 2020-2034. időtávra vonatkozó gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos döntés 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Dr. Lukács Endre, a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vezér-

igazgatója. 

 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Dr. Lukács Endre vezérigazgatót, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendi pont-

tal kapcsolatosan.  

 

Dr. Lukács Endre vezérigazgató 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

 

110/2019. (VIII.15.) határozat 

1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vízi-

közmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) 

bekezdésében előírt 2020-2034. időtávra vonatkozó vízi-

közmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét megtárgyalta és 

 

a) véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és Csator-

namű Zrt. vagyonkezelésében, illetve tulajdonában lévő ví-

ziközművek és vagyonelemek előterjesztés szerinti felújí-

tási, pótlási tervével. 
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b) jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelé-

sében, illetve tulajdonában lévő víziközművek és vagyon-

elemek előterjesztés szerinti beruházási tervét. 

 

c) a b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meg-

határozott fejlesztések és beruházások költségeinek pénz-

ügyi forrásait mindenkori éves költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

   Molnár István városfejlesztési osztályvezető  

   Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

2) A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az 1. b) pont 

szerinti gördülő fejlesztési tervet a Pápai Víz- és Csatornamű 

Zrt. számára véleményezésre küldje meg. 

A fenti dokumentumokat a véleménnyel együtt a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz a Pápai Víz- és 

Csatornamű Zrt. nyújtja be. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2019. szeptember 30. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

   Molnár István városfejlesztési osztályvezető  

   Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a tervek szerint a soron következő ülés időpontja 2019. au-

gusztus 29., azt követően pedig 2019. szeptember 26. A Képviselőtestület szeptember 26-i ülé-

sén a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról, valamint beszá-

molók elfogadásáról dönt. 

 

Megköszöni mindenkinek a munkáját. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 8.40 perckor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


