
 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

 

Szám: A01/9-175/2019. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. augusztus 29-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 órakor megnyitja. 

 

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

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását. 
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Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a fenti napirendről. 

 

 

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

rozatot hozza: 

 

111/2019. (VIII.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. augusz-

tus 29-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

 

1. Személyi ügy 

Pápa városban működő helyi választási bizottság tagjainak és 

póttagjainak megválasztása 

Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2019. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól és ezek megsértésének 

jogkövetkezményeiről szóló 33/2017. (XII.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

3. Vegyes ügyek 

 

 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a testületet, hogy 2019. augusztus 17-én a Pápai Hősök napján Pro Publico díj 

elismerésben részesítette Bedők János hagyományőrző huszár századost. 
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Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

3. Vegyes ügyek 

 

d) Pápa történelmi belváros komplex rehabilitációjának előkészítése 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mezei László főépítész. 

 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 4 igen szavazattal, 2 ellen-

szavazat és 1 tartózkodás mellett, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, tartóz-

kodás nélkül és 2 ellenszavazat mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

csolatban.  

 

Mezei László főépítész 

Elmondja, hogy az előterjesztés a belváros rehabilitációjának előzményeit mutatja be. Pápa vá-

ros történelmi örökségének meghatározó része a belváros, melynek fejlesztése évtizedek óta 

központi kérdés. 

Elmondja továbbá, az 1970-es években tudományos alapokon, átfogó rendezési folyamat kez-

dődött, melynek terveiben szerepelt a Bástya utca kialakítása, a belváros felének lebontása, a 

Csáky utca, valamint a Szent László utcától a Rákóczi utcáig tartó terület megszüntetése, mely-

ből forráshiány miatt a város nyugati fala mentén a Bástya utca kialakítása valósult meg. A ’80-

as évek közepéig szerkezeti beavatkozások nem történtek, azonban a belváros jelentős épület-

állománya komoly felújításokat élt meg. Példaként említi a Fő tér mai arculatát, mely szintén 

egy rendezési folyamat eredménye. Megemlíti, hogy Pápa 1989-ben városépítő munkájáért 

Hild János díjat kapott. Álláspontja szerint, jelenleg a belváros rengeteg problémával küzd. Vé-

leménye szerint, alapvető probléma az infrastruktúrahálózatnál jelentkező komoly fejlesztési 

hiányosságok, amik nem csak közmű- és útfelújításokra vonatkoznak, hanem a belváros műkö-

dőképességére is. A folyamat egyes elemeinek kezelésére vonatkozóan, a településfejlesztési 

koncepció véleményezési eljárása során több javaslat is született. A tervezetek kiemelt sarok-

pontja a belvárosi parkolási helyzet, hiszen a felújítások, illetve funkcióváltások csak akkor 

oldhatóak meg, ha a megfelelő parkolási háttér biztosítása megtörténik. Álláspontja szerint, ha 

nem hajtják végre a szükséges beavatkozásokat, a belváros elveszíti a leendő és a korábbi fej-

lesztői tőkéjét is. Elmondja, az előterjesztés a Fő tér nyugati térfala mögötti terület ilyen jellegű 

fejlesztésére vonatkozó javaslatokat foglalja magába. Az említett tömbbelső területének meg-

lepő nagysága miatt már 1970-ben is felmerült a Szent László és a Korvin utca között egy új 

útszakasz kialakítása, de véleménye szerint, nem szükséges a korábbi tervekhez hasonló drasz-

tikus változtatás. A mellékelt modellkép a belváros nyugati irányából készített drónfelvétel, 

melyen látható, hogy a terület léptéke akkora, mint a Fő tér maga. 
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Hangsúlyozza, a terület rendkívüli adottságokkal rendelkezik, illetve nem található rajta annyi 

közmű infrastruktúra, mint a Fő tér területén, amit a létesítmények tervezésénél figyelembe kell 

venni. Az új Településrendezési tervben, mely elfogadás előtti stádiumban van, előzetesen meg-

történt a terület rendezésének szabályozása. Elmondja, hogy a mellékletben található Tervezési 

terület lehatárolása című ábrán, a tömbbelső egy részének megosztása látható, melyből önálló 

területként összefüggő közterületi rész, parkolási létesítmény jönne létre. A közterület kialakí-

tásának következményeként a környező épületek homlokzatát meg lehet nyitni, így intenzíven 

bekapcsolódnának az új környezetbe. Példaként említi, hogy az 1980-as évek környékén a ter-

vekhez hasonlóan került kialakításra a veszprémi Gizella udvar és környéke, a város működése 

szempontjából fontos szerepet tölt be. Hangsúlyozza, hogy a közterületi jelleg elsősorban a 

parkolás biztosítását szolgálja. Megemlíti, az elvégzett felmérések és számítások során megál-

lapítást nyert, hogy a Fő tér 16. és a Korvin utca 2. között körülbelül három méteres szintkü-

lönbség van, ezért lehetséges egy kétszintes parkolási létesítmény kialakítása, melynek mély-

sége az ingatlanok pinceszintjével lenne azonos. Elmondja, a műszaki lehetőségeket kihasz-

nálva az egy szintes felszíni parkoló helyett, egy nagyobb kapacitást biztosító létesítmény lét-

rehozását javasolja. Hangsúlyozza, a tervezett létesítmény egyszerű, a fenntarthatóság és az 

üzemeltetés költségei miatt légtechnika és gépészet alkalmazása nem történik. A javaslatban 

szereplő megoldás úgynevezett parkolólemez kialakítását, vagyis egy vasbeton szerkezet tér-

szerkezetbe építését foglalja magába. Elmondja továbbá, hogy költséghaszon elemzést egy 

ilyen beruházással kapcsolatosan nem lehet készíteni, hiszen a fejlesztés hozama túlnyúlik a 

számítással igazolható parkolóbevételen és költségszámításon. A hozam megjelenhet a belvá-

ros életképességét növelő minőségi szolgáltatások és kereskedelmi egységek működésében, il-

letve a város turisztikai vonzerejében is. Elmondja, a feltárást a Korvin utca 2. számú épület 

felől tervezik, mely során a földszintes épületet a beléptető és kiszolgáló funkciók kialakításá-

hoz szükséges módon átépítik. Az ingatlan udvarát kihasználva egy parkolási felület alakulna 

ki, a Fő tér 21. számú épületnél pedig a tervezett parkolólemezt rámpákkal lehetne megközelí-

teni. Hangsúlyozza, rendkívüli adottsággal rendelkezik a Fő tér 16. szám alatti uradalmi bérház, 

mely a Kossuth utca és a Fő tér irányában is több kapcsolattal rendelkezik. A tervek szerint a 

Fő tér 17-18-19. udvarán keresztül gyalogosan, a Korvin utca 2. felől pedig gépjárművel lesz 

megközelíthető a parkoló. Opcionális lehetőségként javasolja a Fő tér 16. számú épület udva-

rának közcélú felhasználását. A modellvázlat kizárólag a számítások alapján elhelyezhető 150 

parkoló megvalósítását ábrázolja. Megemlíti, hogy a Fő tér 16. udvarán található lapos tetős 

épület a háború után bontott anyagokból épült, és állapotára tekintettel értékesíthetőként nem 

tartható számon. Elmondja, a nem értékesíthető épület elbontását, és a parkoló létrehozásában 

érintett egy-két hátsó épületszárny átalakítását tervezik, de többnyire megmaradnak az épületek 

udvari szárnyai. Az érintett ingatlanok többsége önkormányzati érdekeltségbe tartozik, így a 

terület igénybevétele és hasznosítása saját tulajdonon belül történik. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 



5 

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, véleménye szerint az előterjesztés kevés konkrétumot tartalmaz. Megkérdezi, hogy 

a projekt megvalósításához az Önkormányzatnak hány darab nem önkormányzati tulajdonban 

álló ingatlant kell megvásárolnia, és ez előreláthatólag milyen költséggel jár. Megkérdezi, 

mennyi és mekkora alapterületű épület bontására, átalakítására lenne szükség a kivitelezéséhez. 

Elmondja, hogy Mezei László főépítész úr elmondása szerint, a projekthez több épület elbon-

tása, a kiegészítő elemek létrehozásához pedig önkormányzati lakások megszüntetése is szük-

ségszerű. Megkérdezi, hogy a projekt megvalósulása esetén hány önkormányzati lakás szűnne 

meg, azok jelenlegi lakóit hova költöztetnék, és ki viselné ennek költségeit. Elmondja, érdekes-

nek tartja, hogy az elképzelés vázlatosan sem tartalmazza az egyes elemek előkészítésének kü-

lönböző határidejét, például az ingatlanvásárlások, bontások időpontját. Megkérdezi, miért nem 

szerepel az előterjesztésben a projekt önköltségére vonatkozóan becsült összeg. Álláspontja 

szerint a költségek meghatározása akkor is szükséges, ha a projekt csak 10 év múlva valósul 

meg. Megkérdezi, hogy az érintett épületekben és a környéken lakóknak miért a sajtóból kellett 

értesülniük a projekt terveiről. Megkérdezi továbbá, miért nem tisztelte meg a városvezetés a 

lakókat az üggyel kapcsolatos véleménygyűjtéssel vagy tájékoztatással. Elmondja, volt olyan 

idős hölgy, aki kétségbeesett, mert azt mondták neki, hogy ki kell költöznie az otthonából. Ál-

láspontja szerint mindez az információhiány okozta negatív hatás. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Utalva Mezei László főépítész úr álláspontjára, miszerint a tervezett belvárosi rehabilitáció kon-

cepcionális képviselőtestületi döntés, megkérdezi, hogy a tervezések során felmerült-e más 

helyszín a parkoló kialakítása céljából. Elmondja, a kiegészítés során elhangzott, hogy önkor-

mányzati bérlakások megszüntetését is magával vonná az elképzelés megvalósulása. Megkér-

dezi, lehetséges-e a belváros olyan területén parkolót kialakítani, mely nem járna ezzel a követ-

kezménnyel. Megkérdezi Mezei László főépítészt, hogy szakmai tapasztalata alapján tudna-e 

nyilatkozni a beruházás költségeinek nagyságrendjéről. 

 

Mezei László főépítész 

Elmondja, az előterjesztés elkészülését megelőzően, az előzetes információk tisztázása érdek-

ében több adatgyűjtést is végeztek. Az előterjesztés Tervezési terület lehatárolása című térkép-

vázlatán a parkoló létesítmény célterülete a sárgával jelölt terület. A vázlaton szereplő piros 

vonalak mentén olyan ingatlan határvonalak találhatóak, melyek a jelenlegi ingatlannyilvántar-

tásban nem szerepelnek. Elmondja, azok az ingatlanok kerülnek elbontásra és megszerzésre, 

melyek a vonaltól a sárgával jelölt célterület felé esnek. Elmondja, hogy az ingatlanok többsége 

önkormányzati tulajdonú, ezért jelentős költség nem várható. Megemlíti, hogy a Szent László 

utcai telkek végében található egy-két épület, mely társasházi közös tulajdonban van, így ezek-

nek a tulajdoni hányadnak megfelelő részét kívánja leválasztani. Az eljárás során figyelembe 

kell venni a felmerülő telekalakítási, ügyvédi és egyéb költségeket, de ingatlanvásárlás nem 

történik. Elmondja, az érintett terület nagyságát pontosan nem tudja, de a legjelentősebb elbon-

tandó ingatlan a Fő tér 16. udvarán található lapos tetős épület. 
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Hangsúlyozza, az elbontás összesen körülbelül 100 m2-nyi olyan ingatlant érint, mely jelenleg 

szinte üresen áll, például garázsépületet, engedély nélkül épített garázst, illetve melléképületet, 

vagy műszakilag teljesen leromlott állapotú épületet. A beavatkozás során jelentkező ingatlan 

bontása nem számottevő. A mindenki számára ismert Korvin utca 2. szám alatti ingatlan utcára 

néző része jó állapotúnak tűnhet, azonban a légi felvételeken látható, hogy az eredetihez képest 

az udvari szárny romos állapotú. Elmondja, nem tudja pontosan hány lakás szűnik meg, továbbá 

azt sem, hogy a Fő tér 16. szám alatti épületben hány helyiség van lakásként nyilvántartva. Az 

ingatlanban található helyiségek többsége komfort minőségük miatt lakásként nem használható. 

Hangsúlyozza, a beavatkozásban érintett, lakásként használt helyiségek helyett az Önkormány-

zat más helyen, hasonló minőségű lakást tud biztosítani. Álláspontja szerint ennek a folyamatát 

– ki, hova költözik – nem a cél meghatározásakor kell kidolgozni. Elmondja, az előterjesztés 

arra vonatkozik, hogy a Képviselőtestület a kitűzött célt elfogadja, az érintett területeket kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítja, és jóváhagyja a folyamatban lévő Településrendezési terv sza-

bályainak projekthez igazítását. Ezt követően van lehetőség azon munkálatok elvégzéséhez, 

melyek az egyes ingatlanok rendezését szolgálják. Álláspontja szerint, ha globálisan nézzük, 

egy teljes belvárosi rehabilitáció része, ha kisebb léptékben, akkor pusztán parkolólemez építés, 

melyhez rengeteg társult beruházás kapcsolódik. Elmondja, a közösségi médiában elhangzott, 

hogy a lakások funkcióváltása, megújítása is része a belvárosi rehabilitációnak. Az előterjesz-

tésben parkolólemez építésről van szó, a lakásfelújítás ennek társult fejlesztési beruházása, ezért 

abban nem szerepel. A projektek megvalósulása partneri együttműködésekkel vagy támogatás 

igénybevételével történne, ezért hangsúlyozza, hogy az előterjesztés a cél meghatározására és 

a jogi lehetőségek biztosítására szolgál. Elmondja, hogy a beruházás elemeinek előkészítésével 

kapcsolatos határidőket nem tudja megállapítani. Jelenleg a célként kitűzött belvárosi rehabili-

táció megvalósulásának terve az Esterházy 2035 programban szerepel. A parkolási létesítmény 

beruházását rövidtávú projektként kívánja kezelni, arra tekintettel, hogy az Önkormányzat ren-

delkezik elegendő forrással annak megvalósításához. Megemlíti, a Városfejlesztési és Város-

üzemeltetési Bizottság ülésén is elmondta, hogy a projektről többször is szó esett a település-

rendezési terv egyeztető fórumain, melyeken sajnálatára nem sokan jelentek meg. A település-

rendezési eszközök és koncepciók felülvizsgálata 2016. óta folyamatban van, de a vélemény-

nyilvánítási fórumokon célt, irányelvet megfogalmazó vélemény, észrevétel nem érkezett. El-

mondja, amikor főépítész lett a városban, készített egy szakmai programot, mely tartalmazta a 

belváros rehabilitációjának, illetve a parkolási helyzet megváltoztatásának fontosságát. A ren-

dezési terv vitájakor megjelölték azon helyszíneket, ahol földterületeket kell felszabadítani par-

kolási célú létesítmény létrehozása céljából. A fejlesztésre és hasznosításra megjelölt területek 

között szerepelt a várkerti nagyparkoló, az Anna téri kórháztömb belsejében található a PVÖ 

Városgondnoksága és Közterület-felügyelete telephelyének szabad területei, valamint a tűzol-

tóság területe. Hangsúlyozza, hogy egy parkoló létesítmény tervezésekor figyelembe kell venni 

a területek infrastruktúra hálózatát, nem célszerű ilyen fejlesztésbe kiépített közműhálózattal 

rendelkező területet bevonni, mert a közműkiváltás rendkívül nagy költséggel jár. 
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Grőber Attila képviselő 

Elmondja, az előterjesztés szerint a Fő tér 16. szám alatti egyik tér vásárcsarnok lesz. Meg-

jegyzi, hogy az már a harmadik lenne a városban. Megemlíti, amennyiben jól értette 2035-re 

készülne el, és lehetséges, hogy addigra már a korábbi nem üzemel. Megkérdezi, hány vásár-

csarnok vagy vásártér lesz a városban. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy reményei szerint 2035-re legalább tíz vásártér lesz kialakítva a városban. Hang-

súlyozza, a projekt megvalósításához az Önkormányzatnak nem kell ingatlant vásárolnia. Ha 

az Önkormányzat a Szent László utca irányában közterületi gyalogos kapcsolatot kíván terem-

teni, akkor a közös tulajdonból vagy a közös tulajdon melletti épületből kell vásárolnia, mely a 

Szent László utca 7-9. számú épületeket érinti. Elmondja, a tervek szerint a Fő tér 16. mögötti 

épületet kell elbontani, mely a térképen látható. A projekt során számos önkormányzati lakás 

megszűnik, hiszen a Fő tér 16-ban a kommunizmusnak köszönhetően a lakáshelyzet enyhítése 

miatt a régi lakásokat elválasztották. A beruházás keretében, az eredeti helységkapcsolatok 

helyreállítását, és korszerűbb lakások kialakítását tervezik. A belvárosi rehabilitáció bevételei-

nek és költségeinek összegét nehéz megbecsülni, hiszen a belváros a Csókától és a Damjanich 

utcától a strandig, illetve a Vásár utcától az Ady Endre sétányig tartó területeket foglalja ma-

gába. Elmondja, hogy a belvárosi rehabilitáció bekerülési költsége várhatóan több 10 milliárd 

forint. Példaként említi, a Március 15. tér, illetve a Petőfi utca rendezését. Mezei László főépí-

tész úr elmondta, hogy a projekt részének tekinthető még a közlekedéskapcsolatok átalakítása, 

további parkolóhelyek kialakítása, és a közterületek rendezése, melyek sokba kerülnek, de ál-

láspontja szerint az Önkormányzatnak kötelessége, hogy vagyonával és a város adottságaival 

jól sáfárkodjon. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott, hogy a rehabilitáció első 

lépése a parkoló kialakítása, melynek hozzávetőleges költsége 1.000.000.000,- Ft. Elmondja, 

hogy a befektetett összegtől multiplikatív hatást vár, méghozzá a környezetében például a Fő 

tér 16-ban, Fő téri térfalban található ingatlanok felértékelődését. Megemlíti, reményei szerint 

a kereskedelemre nem csak annak közvetlen környékén, hanem például a Kossuth utcán is jó 

hatással lesz. Hangsúlyozza, nem tudja ki az, aki rémhíreket terjeszt, de egy lakónak sem kell 

kiköltöznie. Megjegyzi, a Fő tér 16. épületben 52 helyiség található, ebből 9 üzlet és 43 lakás, 

de a lakások fele üres. A korábbi években, a 4 m belmagasságú lakásokat, azok magas fenntar-

tási és működtetési költségei miatt szociális bérlő nem bérelhette, a komfort fokozatuk és álla-

guk miatt a piaci alapú bérbeadásra pedig alkalmatlanok. Álláspontja szerint, ha nem kerül 

hasznosításra, az épületsor további vagyonvesztéssel jár. Megemlíti, hogy a Képviselőtestület 

körülbelül 15 évvel korábban tárgyalt olyan javaslatokat, mint a Fő tér területén mélygarázs 

kialakítása, melyet az aránytalanul magas bekerülési költség miatt elvetett, és annak további 

tervezésére nem adott megbízást. Álláspontja szerint a Fő tér 16. udvarának kereskedelmi célú 

hasznosítása és vásárcsarnokká alakítása önmagát kínálja, hiszen az épület földszintjén és az 

udvarban korábban is működtek üzletek. Megemlíti, hogy a tervek szerinti kialakítás a parkoló 

és a Kossuth utca közötti átjárót, fedett térben működő üzletekkel teremti meg.  
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Megjegyzi, a Fő tér nyugati térfalában vannak olyan ingatlanok, ahol csak egy lakó lakik, ezért 

álláspontja szerint, a gondos koncepciózus munkának köszönhetően ezen ingatlanok beruhá-

zásra előkészítettnek minősülnek. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, egy dologban egyetért a Polgármester Úrral, hogy rengeteg dolog lesz még a jövőben 

a belvárosban, hiszen álláspontja szerint a Fő teret leszámítva, sajnos az elmúlt 30 évben nem 

sok minden történt ott. Elmondja, egyetért Mezei László főépítésszel abban, hogy a város egyes 

területein tényleg gondot okoz a megfelelő parkolás hiánya. Véleménye szerint a jelenlegi ál-

lapothoz a kormánypárti képviselők döntése nagymértékben hozzájárult, ugyanis az elmúlt 

években minimum 100 parkolóhely szűnt meg a belváros közvetlen közelében. Elmondja, ko-

rábban már a Képviselőtestület döntött új parkolók létesítéséről, és a finanszírozásához szüksé-

ges hitel felvételéről. Példaként említi a Várkertben, az Anna téren és a Huszár lakótelepen az 

orvosi rendelő előtti parkoló tervezett megújítását, melyek a mai napig nem történtek meg. El-

mondja, köztudott, hogy Pápa város történelmi belvárosa a várkerti nagyparkolóból kényelmes 

sétával pár perc alatt könnyen megközelíthető. Álláspontja szerint, ha a Várkert parkolójának 

megfelelő mértékű fejlesztése megtörténne, akkor a gondok nagy része megoldódna. Meg-

jegyzi, a belvároshoz közel vannak olyan elhanyagolt területek, melyeket több közösségi funk-

cióval el lehetett volna látni, ha az önkormányzat ezen területekről nem feledkezik meg, illetve 

nem mond le. Példaként említi a korábban értékesített régi strand területét, mely véleménye 

szerint a város egyik szégyenfoltja. Álláspontja szerint a városképileg meghatározó terület visz-

szavásárlása is felmerülhetne az elkövetkező évtizedekbe. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, támogatja az előterjesztést és annak kiegészítését, ugyanakkor felhívja a Főépítész 

Úr figyelmét, hogy Gerő László vizsgálatait és könyvének 1957-es megjelenését meg kell em-

líteni, hiszen az ő munkájával kezdődött meg a város tudományos vizsgálata és ennek köszön-

hető a történelmi belváros védelme. Megjegyzi, az említett Bástya lakótelep által tönkretett 

térfal mellett meg kell említeni a Kossuth utca szégyenfoltjának nevezhető Áruházat. Elmondja, 

az Önkormányzat többször is próbálta megvásárolni az Áruház épületét, de a jelenlegi tulajdo-

nos rendkívül makacs hozzáállása miatt nem járt sikerrel. Elmondja továbbá, hogy nem tudott 

a Fő utca 16. és a Korvin utca közötti 3 méteres szintkülönbségről, melynek tervek szerinti 

hasznosítása számára nagyon szimpatikus. Álláspontja szerint a parkoló kialakításának legfőbb 

célja a Fő tér revitalizációja, mert ezzel a fejlesztéssel a Fő téren újraindulhatnak az ott folytatott 

kereskedelmi és egyéb tevékenységek. Emlékezete szerint egy vállalkozói fórumon felmerült, 

hogy a Fő tér legyen ismét átjárható gépjárműforgalom számára 15 km/h sebességkorlátozás 

mellett. Véleményében kifejti, hogy a legtöbb gépjárművezető akkor sem tartaná be a sebes-

ségkorlátozást, ha kamerákat helyeznének ki a területre. Hangsúlyozza, álláspontja szerint a Fő 

tér területén a gépjárműforgalmat a minimálisra kell csökkenteni, mert alkalmanként a jelenlegi 

gépjárműforgalmat is soknak találja, a sokszor előforduló szabálytalan parkolások miatt.  
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Elmondja, a Polgármester Úr által említett Fő téri mélygarázs tervezetének megvalósulása kö-

vetkeztében láthatóvá vált volna az egykori belső vár egyik bástyája, de sajnálatos módon a 

magas költségek miatt ez nem valósulhatott meg. Példaként említi, hogy a kismartoni vár előtti 

téren – bizonyára más anyagi lehetőségek és viszonyok között –kialakításra került egy a ter-

vekhez hasonló mélygarázs. Megerősíti, hogy a szocializmus korában a nagypolgárságnak ki-

alakított Fő téri és Kossuth utcai lakásokat olyan helyzetben élő személyeknek kellene lakni, 

akik ezeket működtetni tudják. Elmondja, véleménye szerint támogatni kell ezt a koncepciót, 

mert az a feladata a Képviselőtestületnek, hogy olyan dolgokat hozzon létre melybe az utódok 

is bekapcsolódhatnak. Elmondja továbbá, hogy Süle Zsolt képviselő által említett régi strand 

területének a győri úttal párhuzamos térfalát teljes egészében meg kell őrizni. A 1930-as évek-

ben épült rész az Esterházy grófok jóvoltából olyan limbusos, mocsaras területet tett használ-

hatóvá, mely korábban közszolgálati fürdőcélt szolgált. Megemlíti, hogy egy építész hallgató 

szakdolgozatában a strand területének hasznosítására vonatkozóan látott egy nagyon jó kon-

cepciót, és örülne, ha a régi pápai strand helyén vizes témájú bemutató készülhetne. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, határozottan úgy emlékszik, hogy amióta képviselő, nem volt vita a Fő téren átha-

ladó gépjárműforgalom megszüntetésével kapcsolatosan, ezért döntöttek a parkolójegyek be-

vezetéséről, és a Fő utca lezárásáról. Álláspontja szerint, a tervek alapján a belváros szűk utcáin 

beengedik a gépjárműfogalmat a városba. Elmondja, véleménye szerint az előterjesztés valójá-

ban nem a parkolásról, hanem az itt lévő ingatlanokról szól. Úgy gondolja, megjelentek azok a 

befektetők, akik a Fő téri ingatlanokban komoly és jó befektetést látnak, ezért ennek az előké-

szítésére készült a parkolóház építésére vonatkozó előterjesztés. Megemlíti, véleménye szerint 

az önkormányzati felelősség szólhatna bérlakásépítésről és felújításról is, így támogatva a Pá-

pán letelepedőket, az ingatlanfejlesztők helyett. Megjegyzi, a jövő el fogja dönteni, hogy mi 

lesz a helyes út. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Elmondja, véleménye szerint az elmúlt években a parkolási szokások megváltoztak, mely kö-

szönhető a városban növekvő számban megjelenő autóknak, a közlekedés szabályozására szol-

gáló létesítmények, például körforgalmak létrehozásának. Jelenleg nem elegendő az, hogy va-

lamennyi intézménytől, bevásárlóközponttól vagy a belvárostól 200-400 méter távolságra lehet 

megállni. Megemlíti, hogy ismer olyan vendéglátós vállalkozót, aki a zöld felületen található 

kocsmája előtt parkol, illetve olyan helyi elnököt is, aki a Március 15. téren rendezett kiállításon 

a kiállított tárgytól körülbelül 10, nem pedig 300-400 méterre parkolt le. Álláspontja szerint, a 

demonstráció ebből a szempontból teljesen irreleváns, hiszen nem a rendőrség, hanem PVÖ 

Városgondnoksága és Közterület-felügyelete ad engedélyt a közterületen történő parkolásra. 

Hangsúlyozza, a lényeg az, hogy nemhogy 200 métert, hanem 10-et sem akart gyalogolni, ami-

ből a parkolási szokások megváltozására lehet következtetni, hiszen napjainkban minél köze-

lebb akarnak leparkolni az emberek ahhoz a helyhez, ahova igyekeznek.  
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Példaként említi a Fő utca, illetve a Pálos tér helyzetét, ahol akadt olyan vállalkozó, aki forgal-

mának csökkenését a gépjárműforgalom és a parkolás szabályozására fogta, ezért visszaadta az 

üzlethelyiséget és máshol folytatta tevékenységét. Az érintett kereskedőkkel, kisvállalkozókkal 

és a vendéglátóhelyek vezetőivel folytatott beszélgetések alkalmával egyöntetűen elhangzott, 

hogy ha a belvárosban a parkolási helyzet nem változik, akkor a kereskedelmi és vendéglátó 

egységek hosszú távon károkat fognak szenvedni. Úgy gondolja, ez a koncepció részben erre 

is megoldást nyújt. Hangsúlyozza, nem ért egyet Grőber Attila képviselő állításával, mert a 

tervek szerint nem a Fő tér területére engedik be a forgalmat, hiszen a parkoló megközelítésére 

nem a Fő tér felől, hanem a Korvin utca felől lesz lehetőség. Elmondja, a Korvin utca jelenleg 

is elég komoly összeköttetést jelent a város nyugati része, a Fő tér, valamint a Tókert között. 

Ha a komoly forgalmat bonyolító utcán, egy kapualjon vagy bejáraton keresztül a házak mögött 

lehet majd parkolni, akkor az a Fő tér forgalmát egyáltalán nem fogja befolyásolni. Elmondja, 

a Pálos tér Járási Hivatal, illetve Önkormányzat dolgozói számára kijelölt területén is minden 

további nélkül megállnak az autókkal. Tudomása szerint azért, mert máshol nem találnak par-

kolóhelyet. Elmondja továbbá, hogy szükség van a parkolási lehetőségek bővítésére a piactéren, 

az egész belvárosban, továbbá a várkerti parkoló 3. ütemének a megépítésénél is. Álláspontja 

szerint ez a mennyiség talán elegendő lesz ahhoz, hogy a belváros parkolási igényét kielégítsék.  

 

Süle Zsolt képviselő 

Megjegyzi, Alpolgármester Úrral közös vállalkozó ismerőse lehet, ezért megígéri, hogy meg-

hívja egy pohár üdítőre, ha lesz végre egy olyan képviselőtestületi ülés, ahol az Alpolgármester 

a hozzászólásában az adott témával foglalkozik, és nem megy át durva személyeskedésbe, 

melynek véleménye szerint semmi helye nincs a testület ülésén. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felhívja Süle Zsolt képviselő figyelmét, hogy a belvárosban a Fő tér területén kívül az elmúlt 

évtizedben végbement beruházásoknak köszönhetően megújult az Eötvös utca, a Szent László 

utca, a Rákóczi utca, az Esterházy Kastély, a Piactér, a Nátus, a Gyurátz Ferenc utca, az Árok 

utca, a Barát utca, a Kígyó utca, a Török Bálint utca, a Vásár utca, a Korvin utca, a Jókai utca, 

a Korona utca, a Csóka körforgalom, a Fapiac tér, az Evangélikus Iskola, a Bíróság, a Kistér, a 

Ruszek köz, a Közép utca, a Márton István utca. Megjegyzi, többet kellene sétálni, nemcsak az 

autóban ülni a munkahelytől hazáig, és akkor ezek ismert információk lehetnének. Elmondja, 

nem tudja hogyan számította ki Süle Zsolt képviselő 100 db megszűnt parkolóhely számát. A 

képviselőnek a parkolóhelyek létesítésével kapcsolatos kérdésére elmondja, a Huszár lakótelep 

előtti parkoló felvetése érvényes felvetés, ugyanakkor véleménye szerint aljas, mert a piac be-

ruházásáról és a források hozzárendeléséről a Képviselőtestület közösen meghatározott mű-

szaki tartalom alapján döntött. Hangsúlyozza, a Képviselő Úr épp úgy ott volt és azt akarta, 

amit a Képviselőtestület megszavazott. Úgy gondolja, ami Süle Zsoltnak természetes, vagyis 

egy egyetértésében meghozott döntéssel később szembe menni, és azt máson számon kérni, 

aljas dolog.  
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Elmondja, a régi strand visszatérő probléma, példaként említi, hogy az emblematikus belépő 

épület megtartásával a kerítés lebontását el tudná fogadni, mert úgy az arra elhaladó autósok 

előtt nemcsak a Várkert irányából, hanem a másik oldalról is egy nagy zöld terület jelenne meg, 

ami akár szép is lehetne. Megemlíti, hogy a Tizes malom megmentését, rekonstrukcióját vagy 

valamiféle funkcióval történő ellátását, városképi és várostörténeti szempontból fontosabbnak 

tartja azért, mert a malomnak egy jelentős része szintén önkormányzati tulajdonban van. El-

mondja, ugyancsak a város parkolási rendjéhez tartozik a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő 

Központ parkolási igényének kielégítése, mely azonban az Esterházy úti támfal rekonstrukció-

jával együtt, ugyancsak egy kétszintes parkolólemez megépítésével és a támfal megerősítésével 

biztosítható. Álláspontja szerint a régi strand parkolónak való átalakítása jelenleg célszerűtlen, 

mivel távolabb található a belvárostól, mint a várkerti parkoló, ahol van lehetőség bővítésre. 

Megjegyzi, az Erzsébet ligetben lévő vendéglátóhely forgalma, és koszorúzáskor látott közös-

sége ránézésre nem igényli a 150 parkolóhely kialakítását. Hangsúlyozza, hogy a Fő tértől to-

vábbra is távol kívánja tartani a forgalmat, tekintettel arra, hogy sokan nem tartják be a szabá-

lyokat és beközlekednek a Fő térre. Elmondja, a Korvin utca ma is átvezet a Fő téren, melynek 

forgalma vélhetően a parkoló üzemeltetése miatt lényegesen nagyobb nem lesz. Megjegyzi, 

szeretné látni, hogy olyan beruházók és olyan vállalkozók jelennek meg, akik belvárosi épüle-

teket akarnak felújítani és hasznosítani. Elmondja, az ilyen típusú tömb rehabilitációját az Ön-

kormányzat eredménnyel tudja zárni, és az az eredmény, ami a tervek szerint szociális bérlaká-

sok megszűnésével jár, eredményezheti szociális bérlakások építését is. Elmondja, az Önkor-

mányzat ma a város bérlakás piacán összességében igen, de szám szerint nem a legnagyobb 

szereplő, mert biztosan kevesebb lakást ad bérbe, mint amennyit piaci alapon bérbe adnak a 

pápai polgárok és a vállalkozók. 

 

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 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozza: 

 

112/2019. (VIII.29.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja 

a történelmi Belváros komplex rehabilitációjának elindítását, 

és ezzel összefüggésben Pápa város településképének 

védelméről szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati 

rendeletben meghatározott Belváros területet kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítja. 
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2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

történelmi Belváros komplex rehabilitációján belül támogatja 

a Fő tér nyugati térfalának megújítását, a Fő tér 16. számú és 

Korvin utca 2. számú ingatlanok közötti telkek 

igénybevételével kétszintes parkolási létesítmény, 

parkolólemez kiépítését. 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fő tér 16. 

számú és Korvin utca 2. számú ingatlanok közötti telkek 

vonatkozásában támogatja a településrendezési eszközök 

tárgyalásos eljárásban történő módosítását a tömbbelsőben 

kialakítandó parkolási létesítmény területbiztosítása 

érdekében. Ezzel összefüggésben az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 

Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását és 

környezeti értékelés készítését a módosítandó 

településrendezési eszközök esetében nem tartja indokoltnak. 

 

4. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

településrendezési eszközök módosításával, a 

területelőkészítéssel, a parkolási létesítmény engedélyezési 

terveinek elkészítésével összefüggő beszerzési eljárásokat 

lefolytassa, a szerződéseket, megállapodásokat megkösse. A 

Képviselőtestület a tervezési, területelőkészítési feladatokhoz 

szükséges forrásokat az önkormányzat éves költségvetésében 

biztosítja. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Mezei László városi főépítész 
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1. Személyi ügy 

Pápa városban működő helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megvá-

lasztása 

Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az érintettek nem kérték a napirend zárt ülésen történő tárgyalását.  

Elmondja továbbá, hogy a választási eljárásról szóló, valamint a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló törvény szerint, a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítvány-

hoz módosító javaslat nem nyújtható be, megválasztásukról egy szavazással dönt a képviselő-

testület, melyhez minősített többség szükséges. A javaslatban dr. Böröczky Zoltán Gábor, dr. 

Édes Ágnes, dr. Somogyi Natália tagként, és dr. Kiss Beáta Tímea, Köntös László pedig pót-

tagként szerepel. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

tot hozza: 

 

 

113/2019. (VIII.29.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában foglaltak 

alapján a Pápa városban működő helyi választási bizottság tagjait 

és póttagjait az alábbiak szerint megválasztja: 

 

Tagok: Dr. Böröczky Zoltán Gábor 

 Dr. Édes Ágnes 

 Dr. Somogyi Natália 

 

Póttagok: Dr. Kiss Beáta Tímea 

 Köntös László 

 

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a helyi válasz-

tási bizottság tagjainak és póttagjainak eskü vagy fogadalomté-

teléről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2019. szeptember 3. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Nagy Krisztina jegyző 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, tudomása szerint a mai napon a Helyi Választási Bizottság megtartja alakuló ülését. 

 

 

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

delet-tervezete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jog-

következményeiről szóló 33/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester  

  Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

Az előterjesztést az Ügyendi és Összeférhetetlenségi Bizottság egyhangúlag megtárgyalásra 

javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a rendelet-módosításban a szabályok egyértelművé tételéről, pontosításáról és 

azok átvezetésekről van szó. 

 

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 megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

13/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövet-

kezményeiről szóló 33/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletét 

módosító, fenti számú önkormányzati rendeletét, az előterjesztés-

ben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

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

kásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 
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3. Vegyes ügyek 

 

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

rozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

Elmondja, mindig érdeklődéssel olvassa a lejárt határidejű határozatok megvalósításáról szóló 

jelentést, és általában azt tapasztalja, hogy az elidegeníteni kívánt ingatlanok értékesítése hosz-

szú ideig sikertelen. A jelentés tartalmazza, hogy a 66/2019. (IV.25.) számú ingatlanok értéke-

sítéséről szóló határozatban szereplő, 33.600.000,- Ft-os és hasonló nem kis összegű, ingatla-

nok értékesítése sikeresen megtörtént. Elmondja, az előterjesztések egyike utalást tesz arra, 

hogy az Önkormányzat az ingatlanértékesítésekből származó bevételét a döbröntei vendégház 

felújítására kívánja fordítani. Megjegyzi, tájékozódott a vevő kilététől, és Polgármester Úr ki-

jelentésére tekintettel, miszerint az Önkormányzatnak jól kell sáfárkodni az adottságaival, in-

gatlanjaival, feltételezi, rendelkeznek információval arról, hogy a CHI FU Central Europe Kor-

látolt Felelősségű Társaság mit kezd a megvásárolt területekkel. Elmondja, megnézte a társaság 

cégkivonatait, melyben tevékenységi körként saját tulajdonú ingatlan adásvétele, bérelt ingatlan 

bérbeadása, valamint gabona, dohány, vetőmag és takarmány nagykereskedelem szerepel. 

Megkérdezi, mivel az adásvételi szerződésben tájékoztatási kötelezettség nem szerepel, rendel-

keznek-e valamiféle információval az értékesített területek hasznosításáról.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a CHI FU csoport nem csak ingatlanokat vásárol Pápán, hanem megvásárolta 

a Pápai Hús Kft-t is, melyet jelenleg is üzemeltet, így az egyik legnagyobb pápai adófizető, és 

az egyik legnagyobb pápai foglalkoztató. A társaság a Pápai Hús Kft-t annak ellenére üzemel-

teti, működteti és biztonsággal fenntartja, hogy az hónapról-hónapra üzemi veszteséget termel. 

Elmondja, ezt a korábbi testületi ülésen megjelent ügyvezető is elismerte, egyúttal tájékoztatá-

sában elmondta, számításaik szerint a Pápai Hús Kft. termelése jelenlegi telephelyén, infra-

struktúrájával, energetikai rendszereivel és technológiai sorával, üzemi eredményt nem tud 

hozni. A termelés javítása érdekében a Pápai Hús Kft., illetve a CHI FU csoport az Ipari Parkba 

való kitelepülését tervezi, melyről az Ügyvezető Úr szintén beszámolt. Elmondja, tudomása 

szerint a CHI FU nemcsak a Pápai Hús Kft-t szeretné kitelepíteni az Ipari Parkba, hanem a 

terület közel 70 hektárjára egy komplex fejlesztést készít elő. Elmondja, kapott tájékoztatást a 

tervekről, azonban ezt az információt egyelőre nem adhatja tovább, ami véleménye szerint sze-

rencsés, mert így nem érheti az a vád, hogy a választási kampányban az illúziókeltés kedvéért 

olyan beruházásokról számol be, amelyek jelen pillanatban kivitelezhetetlennek, vagy felfog-

hatatlannak tűnnek. Hangsúlyozza, az értékesített terület komplex hasznosítása kezdődik meg.  
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Megjegyzi, számításai szerint a Pápai Városfejlesztő Kft. által értékesített ingatlanok összértéke 

bruttó 93.000.000,- Ft. Elmondja, a CHI FU csoport és Pápa Város Önkormányzata között bo-

nyolódott tranzakcióknak ez csak egy kisebb része, hiszen korábban a Képviselőtestület jóvá-

hagyott egy nagyobb volumenű ingatlanértékesítésre vonatkozó szerződést, mely alapján a CHI 

FU már nettó 615.000.000,- Ft-ot megfizetett az Önkormányzatnak, és az elkövetkező években 

is ugyanennyit fog megfizetni. Nincs kizárva, hogy a jövőre nézve a társaság még további pápai 

ingatlanokat vásárol. Álláspontja szerint a CHI FU beruházásainak a komolyságát, illetve a 

cégcsoport Tajvanban, Kínában elért tekintélyét jól igazolja, hogy Pápára egy általuk szponzo-

rált képzőművészeti kiállításra a kínai nagykövet is ellátogatott. Úgy gondolja, hogy Pápa város 

és a CHI FU csoport közös jövőjének tervezéséhez kellő súlyt ad az, hogy komoly befektetőről, 

és az ázsiai üzleti élet egyik komoly, tekintélyes, és általánosan ismert üzletemberéről van szó. 

 

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

tot hozza: 

 

114/2019. (VIII.29.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 66/2019. 

(IV.25.) határozat, a 89/2019. (V.30.) határozat és a 95/2019. 

(VI.27.) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

 

b) Tájékoztató az Agrárminisztériumhoz benyújtott támogatási igényről 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a pápai rendezvényeket az idei és a jövő évben is jelentős részben fedezi a 

Helyi Akció Csoport által kezelt forrás. Hangsúlyozza, ha további pályázati támogatás igény-

lésére, és források bevonására nyílik lehetőség, akkor azt ki kell használni, hiszen az így is 

fennmaradó önkormányzati önrész hozzájárulásának értékét csökkentik az elnyert összegek. 

 

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

tot hozza: 

 

115/2019. (VIII.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a Pápai Csü-

lök, Cicege és Borfesztivál megnevezésű rendezvény támogatá-

sára dr. Nagy István agrárminiszterhez benyújtott igényről szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási 

igénnyel kapcsolatos támogatási szerződés aláírására és a szüksé-

ges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

 

c) Magyar Zsidó Kulturális Egyesület botlókövek állításával kapcsolatos kér-

elme 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bi-

zottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, meghívta a Képviselőtestület ülésére a botlókövek állításának kezdeményezőjét, 

Kirschner Pétert, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnökét, aki más elfoglaltsága miatt nem 

tud részt venni az ülésen. Felolvassa Kirschner Péter Képviselőtestületnek írt levelét (a levél a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi). 

 

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

tot hozza: 

 

116/2019. (VIII.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az emlékmű, 

botlókő, emléktábla és magyarázó tábla állítás rendjéről szóló 

27/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján engedélyezi az 

előterjesztés mellékletében foglaltak szerint, az ott megjelölt köz-

területeken az egykori pápai polgároknak emléket állító botlókö-

vek elhelyezését a főépítési szakvélemény figyelembe vételével. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megvalósí-

tással kapcsolatban szükséges intézkedések és jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2019. szeptember 15. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

 

e) Döbrönte, 08/3 hrsz-ú ingatlan apportálása Pápai Városfejlesztő Társaság 

Kft-be 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Rádi Róbert, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyveze-

tője. 

 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 4 igen szavazattal, ellensza-

vazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 

tartózkodás nélkül és 2 ellenszavazat mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti Rádi Róbert, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetőjét. 

 

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 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi ha-

tározatot hozza: 
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117/2019. (VIII.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a Pápai Vá-

rosfejlesztő Társaság Kft. (egyedüli tag: Pápa Város Önkormány-

zata alapító) jelenlegi 140.210.000,- Ft, azaz egyszáznegyvenmil-

lió-kettőszáztízezer forint összegű törzstőkéjét, 2019. augusztus 

29. napjával, nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, 

46.300.000,- Ft, azaz negyvenhatmillió-háromszázezer forint 

összeggel, 186.510.000,- Ft, azaz egyszáznyolcvanhatmillió-öt-

száztízezer forint összegre felemeli. 

 

A törzstőke felemelése érdekében Pápa Város Önkormányzata, 

mint alapító 46.300.000,- Ft, azaz negyvenhatmillió-háromszáz-

ezer forint összegű nem pénzbeli hozzájárulást köteles szolgál-

tatni 2019. szeptember 30. napjáig. 

 

Pápa Város Önkormányzata a nem pénzbeli hozzájárulást, a kizá-

rólagos tulajdonában lévő Döbrönte külterület 08/3 hrsz-ú, „ki-

vett turistaház, kivett árok” megnevezésű, az értékbecslés szerint 

46.300.000.- Ft, azaz negyvenhatmillió-háromszázezer forint ér-

tékű ingatlan Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. tulajdonába 

adása útján biztosítja. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Vá-

rosfejlesztő Társaság Kft. jelenleg hatályos Alapító Okiratát – a 

társaság törzstőkéjére (8. pont), valamint a tag törzsbetétjére (9. 

pont) kiterjedően – módosítja. A társaság törzstőkéje 

140.210.000,- Ft, azaz egyszáznegyvenmillió-kettőszáztízezer 

forintról 186.510.000,- Ft, azaz egyszáznyolcvanhatmillió-öt-

száztízezer forintra, a tag törzsbetétje 186.510.000,- Ft, azaz egy-

száznyolcvanhatmillió-ötszáztízezer forintra módosul. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az alapító ok-

irat aláírására, valamint a szükséges jognyilatkozatok megtéte-

lére, egyidejűleg utasítja az ügyvezetőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Rádi Róbert ügyvezető 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a tervek szerint a soron következő ülés időpontja 2019. szeptember 26. Tájé-

koztatja a képviselőket, hogy a Lehoczky János iparművésztől kapott információk alapján az 

Esterházy-kastély kapuja 2019. szeptember 27-én a helyére kerül. 

 

Megköszöni mindenkinek a munkáját. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 9.20 perckor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


