
 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

 

Szám: A01/9-188/2019. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. szeptember 26-i nyil-

vános 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, Zsegraics Gyula, Süle Zsolt, dr. Bányai Ka-

talin Erzsébet és Kerecsényi Zoltán képviselők, 12 fő. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző, 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző, 

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. 

 

Grőber Attila és Máté István képviselők távolmaradásukat bejelentették. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

tül követőket. Tisztelettel köszönti dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselőt. A testület ülését 

14.00 órakor megnyitja. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 12 fő képviselő jelen van.  

 

Megadja a szót dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselőnek. 
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Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő 

Köszönti a Képviselőtestületet és a Városháza épületének nagytermében megjelent kollégáit. 

Megköszöni a Képviselőtestület elmúlt öt esztendő alatt a város érdekében végzett munkáját, 

mely során a város látható módon fejlődött, területén béke és rend uralkodott. A Képviselőtes-

tület munkája és a városépítéssel kapcsolatos döntései, a megfelelő minőségű közbiztonság, 

valamint a jól funkcionáló nevelési- és oktatási intézmények segítik a város fejlődését. Gratulál 

a Képviselőtestület célként meghatározott nagyobb léptékű terveihez, melyek kivitelezése üte-

mezetten folytatódhat. Álláspontja szerint a hosszútávú gondolkodásmód fontos a város életé-

ben. Elmondja, hogy 1992-ben a Képviselőtestület elfogadott egy Településrendezési tervet, 

melyben csak egy-egy pont, illetve négyzet jelölte a Termál Camping, a Várkertfürdő, a Pápai 

Petőfi Sándor Gimnázium, a Városi Sportcsarnok, a Korona utca és a külső nyugati elkerülő út 

tervezett helyét. Napjainkra ezek a tervek megvalósultak, és a mindennapos használat során a 

városi élet részévé váltak. Megemlíti, hogy a város fejlődését elősegítő hosszútávú gondolko-

dásmód jellemzi a Képviselőtestület újabb 15 éves időtávra vonatkozó terveivel kapcsolatos 

döntését. Elmondja, van néhány, a város komfortosítását célzó beruházás, melyek fedezete biz-

tosított, de csak az elkövetkező egy-két esztendőben válik láthatóvá a lakosság számára. Öröm-

mel tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a Kormány döntött a pápai Türr István Gimnázium 

komplex 3 és fél milliárd forint értékű felújításáról, mely új tornaterem építését, és a gimnázium 

épületének felújítását foglalja magába. Elmondja, Pápán és környékén az 1900-as években is-

kolaépítési láz zajlott, mely során megépült a Ranolder Intézet, a Pápai Állami Tanítóképző 

Intézet, a jelenlegi Pápai Szakképzési Centrum Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziumának 

és Kollégiumának épületei, a Római Katolikus Fiú- Népiskola, mely jelenleg a Szent István 

Római Katolikus Általános Iskola, illetve a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma. A Türr 

István Gimnáziumot és Kollégiumot, mely most megújulhat 1638-ban a pálosok, 1806-ban a 

bencések tulajdonolták. Megemlíti, hogy polgármesteri beosztásának időszakában a képviselő-

társai közreműködésével, kormányzati támogatások és saját forrás igénybevételével jelentős 

nagyságrendben újulhattak meg a város iskolái. Felújították például a Tarczy Lajos Általános 

Iskolát, a Ranolder Intézetet, a Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolát, a Pápai Bartók 

Béla Alapfokú Művészeti Iskolát, a Pápai Weöres Sándor Általános Iskolát, valamint megépült 

a Pápai Petőfi Sándor Gimnázium Várkert úti épülete. Elmondja, a jelenlegi előkészítettség 

alapján a közbeszerzési pályázatok elbírálását követően megkezdődhet a Türr István Gimná-

zium felújítása, mely várhatóan 2022-re készül el. Megemlíti, egykor Deák Ferenc is az intéz-

mény tanulója volt, melynek emléktáblája az iskola falán a mai napig megtalálható. A polgár-

mesterjelöltek és képviselőjelöltek részére a kampányidőszakban mértéktartó kampányt, azon 

jelölteknek pedig, akiket a lakosság megválaszt és a város építése érdekében munkálkodhatnak, 

sikeres öt esztendőt kíván.  
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Türr István Gimnázium felújítása egy olyan hír, melyet már régóta vártak. A 

képviselőtestületi ülés előtti sajtótájékoztatón elhangzott, hogy egy korábbi ígéret szerint a 

Csáky utca és a Pálos tér rekonstrukciója a Gimnázium felújításához igazítottan indul meg, 

ezért a tervezési program elkészülését, és a beruházás ütemezésének véglegessé válását köve-

tően kezdődhet meg a fent említett utca és tér rendezésének ütemezése. A beruházást állami 

finanszírozásból egy fejlesztési ügynökség végzi, de elkészülését követően az önkormányzat 

vagyonát gazdagítja. A beruházások időszakára az érintett területek építési területté alakulnak 

át, a piac soron üres telkek beépítése, valamint a főépület rekonstrukciója várható. Megemlíti, 

hogy amennyiben a Gimnázium felújításának idejére a Pápa I. Római Katolikus Plébánia Ben-

cés templomának felújításához elegendő összeggel rendelkeznek, akkor közel azonos munka-

területen kezdődhet a templom felújítása is, hiszen ezen épületek fizikailag is egymás részei. 

Megköszöni a jó hírt, és reméli, hogy az előkészítési munkálatok mihamarabb megkezdődhet-

nek. Sok türelmet és együttműködést kíván a Gimnázium tantestületének, illetve azon szülők-

nek és gyermekeknek, akiket az elkövetkezető tanévekben érint a felújítás. 

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal, hogy a 122-123. sor-

számú sürgősségi indítványokat a napirendek közé fel kell venni. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a fenti napirendről. 

 

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

rozatot hozza: 

 

118/2019. (VIII.15.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. szept-

ember 26-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

1. I. Településszerkezeti terv jóváhagyása 

 

II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

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

Építési Szabályzatáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Mezei László városi főépítész 
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2. Pótelőirányzati kérelmek elbírálása 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2019. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. 

(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

3. Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

4. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatója a munkaerő-piaci 

helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról Pápán 

Előadó: Feketéné Földi Judit járási hivatalvezető 

 

5. Vegyes ügyek 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az önkormányzati feladatrendszer átalakulását követően önkormányzati feladat 

maradt az egészségügyi, szociális és oktatási alapfeladatok ellátása. Az egészségügyi feladatok 

közül kiemelkedő a háziorvosokkal való együttműködés, valamint a pápai polgárok számára 

biztosított háziorvosi ellátás. Hangsúlyozza, Pápán sok elhivatott, kiváló munkát végző házior-

vos van, akik évtizedeket töltenek el a város szolgálatában, de egyszer csak elkövetkezik ennek 

a szolgálatnak a vége. Jelenleg olyan időpillanat érkezett el, amikor dr. Lőrincz Dániel házior-

vos nyugállományba vonul. Bejelenti, hogy a polgármester hatáskörében kiadható díjak közül 

Pro Prublico-díjat adományoz dr. Lőrincz Dániel háziorvos részére. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester felolvassa a Pro Publico díj Tanúsítványának szövegét: 

„Tanúsítvány a Pro Publico 2019. évi adományozásáról dr. Lőrincz Dániel részére Pápa vá-

rosában az egészségügyi alapellátásban végzett áldozatos, és lelkiismeretes munkájának elis-

meréseként Pápán 2019. szeptember 26-án.” 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester átadja a Pro Publico díjat dr. Lőrincz Dániel háziorvosnak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Süle Zsolt képviselő kért lehetőséget napirend előtti felszóla-

lásra. Elmondja, a képviselő napirend előtti felszólalást napirenden nem lévő önkormányzati 

ügyben a polgármestertől kérhet, legfeljebb 3 perc időtartamban. Megadja a szót Süle Zsolt 

képviselőnek. 
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Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, hogy Pápa Város Önkormányzata a pápai emberek adóforintjaiból több száz millió 

forinttal támogat olyan intézményt, gazdasági társaságot, melyek feladata a város polgárainak 

hiteles és objektív tájékoztatása lenne. Elsősorban a Pápa Városi Televízióra és a Pápai Platán 

Nonprofit Kft-re gondol, amely a Pápa és Vidéke című újság kiadója. Elmondja, emlékei szerint 

2019-ben a Pápa Városi Televízió közel 60 millió forintos összegből gazdálkodhat, míg a Pápai 

Platán Nonprofit Kft. feladatainak ellátására az Önkormányzat 165 millió forintot különített el, 

mely további összegekkel növekedett. Hangsúlyozza, a Pápai Platán Nonprofit Kft. feladatai 

közé tartozik, hogy a 2018. januárja óta saját szerkesztésben készülő, saját terjesztésű Pápa és 

Vidéke hetilap tájékoztassa a Pápán és környékén élőket a város közéleti eseményeiről és prog-

ramjairól. Megemlíti, ez lenne a feladata a Pápa Városi Televíziónak is. Elmondja, számításai 

szerint a szóban forgó társaságok 2019-ben több mint 200 millió forintból gazdálkodnak, így 

álláspontja szerint a közvélemény joggal várhatja a tájékoztatás hitelességét, valamint a lakos-

ságot képviselők szabad véleménynyilvánításának közlését a televízió képernyőjén és az újság 

hasábjaiban is. Hangsúlyozza, nem csak a kormánypárti képviselők véleménynyilvánítását, ha-

nem az ellenzékiekét is. Az említett intézmény, illtetve gazdasági társaság nemcsak a kormány-

párti szavazók befizetett adójából, hanem az ellenzéki szimpatizánsok befizetései összességé-

ből működik. Véleménye szerint nem felel meg sem sajtóetikai szempontból, sem az alapvető 

demokratikus politikai kultúra alapjának, hogy egy ellenzéki képviselőt semmibe vegyenek, és 

a választási kampányidőszakban ne tudósítsanak annak sajtótájékoztatójáról. Álláspontjában 

kifejti az ellenzéki hangok elhallgattatása, semmibe vétele nem az ellenzéki képviselők arcul 

csapását, hanem a több ezer ellenzéki szavazó és több ezer pápai ember megsértését jelenti, 

akiknek véleményét egy-egy ellenzéki képviselő közvetíti a média felé. Elmondja, azt a gya-

korlatot, mely egy városi szinten kiépülő autoriter diktatórikus berendezkedés képét vetíti elő, 

ahol kézi vezérlik a pártsajtót, és szabályozzák a városi médiában történő megjelenést, a város 

túlnyomó többsége elutasítja. Megemlíti, az ilyen rendszerekből az 1940-es 50-es években kap-

hattunk ízelítőt és nem kérünk belőle. Hangsúlyozza, hogy azoknak a politikusoknak és intéz-

ményvezetőknek, akik nem tartják tiszteletben a legalapvetőbb demokratikus jogokat és az em-

lített vészkorszakokra emlékeztető berendezkedést akarnak létrehozni, illetve tevékenyen köz-

reműködnek annak kiépítésében távozniuk kell a politikai életből. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, egyet ért azzal, ha Endre bá valakinek minden tiszteletét kivívja a holokauszt taga-

dással, annak azonnal el kell tűnnie a politikai életből. A sajtónyilvánosságot érintő témával 

kapcsolatosan megjegyzi, hogy az említett médiumok az elmúlt négy hétben 13 ellenzéki, és 2 

kormánypárti sajtótájékoztatóról adtak hírt. Álláspontja szerint ez az adat tükrözi a diktatúra, 

az elnyomás, és az ellenzéki hangok elhallgattatásának mértékét. 
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Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 109. II. és a 110. sorszámú rendelet-terveze-

teket egyhangúlag megtárgyalásra javasolja.  

 

5. Vegyes ügyek 

 

f) Pápa Város Önkormányzata Fenntartható Energia- és Klímaakciótervének jóvá-

hagyása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Vass Lajos az ÉMI Nonprofit Kft. általános fejlesztési igaz-

gatóhelyettese. 

 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti Vass Lajos általános fejlesztési igazgatóhelyettest, és megkérdezi, hogy van-e szóbeli 

kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban.  

 

Vass Lajos igazgatóhelyettes 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Unger Tamás alpolgármester 

Elmondja, álláspontja szerint a napirend fontos témát, és kiemelkedő stratégiai döntést foglal 

magába, mely a jelenlegi időszakban országosan és világszerte is komoly sajtófelületeken, vé-

leményfelületeken jelenik meg. Tapasztalata alapján elmondja, hogy a klímával és a Klímastra-

tégiával kapcsolatosan sajátos formában is jelennek meg felvetések, illetve kritikák. Egyes szer-

vezetek, és egyes politikai nézethez tartozók a klímával kapcsolatos témákat próbálják kisajá-

títani, melyben például a Zöld szervezetek élen járnak, ami érthető is, hiszen részben ezért hoz-

ták létre őket. Véleménye szerint, a balliberális szervezetek igyekeznek központi témává tenni 

a klíma kérdést, azonban sajnálatos módon megjelentek olyan szereplők is, akiknek a szereplése 

hátrányt jelent, mert show-műsort kreálnak belőle. Álláspontjában kifejti, hogy ha a világ a 

felmerült problémákról egy 16 éves lány tájékoztatásából értesül, akinek karaktere, megjele-

nése és előadásmódja sem megfelelő a téma kifejtéséhez, hátráltathatja a megoldás felé történő 

előrehaladást. Magyarországon is több hasonló esetről lehetne beszámolni, de fontosabbnak 

tartja a Köztársasági Elnök közleményét. A tájékoztatásban elhangzott, hogy Magyarország 

2030-ig teljesíti azokat a vállalásait, melyek szerint a szén-dioxid kibocsátás mértékét 40%-kal 

csökkentik.  
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Hangsúlyozza, Magyarország részéről ez egy nagyon komoly vállalás, hiszen a világ számos 

országával ellentétben a gazdasági fejlődését nem kísérte a szén-dioxid kibocsátás emelkedése, 

ezért jobb helyzetből indul. Álláspontja szerint, 2030-ig további javulás várható, hiszen a ma-

gyar kormányzat elkötelezett a geotermikus és egyéb megújuló energiák kihasználása mellett. 

Magyarország vállalta továbbá, hogy 2030-ra minden széntüzelésű erőművet bezár, és a szük-

séges energia előállításáról más formában gondoskodik. A klíma helyben is figyelmet kapott, 

hiszen az egyik politikai szerveződés programjának egyik pontjaként szerepel. Elmondja, úgy 

gondolja ez egy kiváló megerősítése annak, amiről az Önkormányzat már 2 éve döntött, hogy 

kezdeményezi csatlakozását a Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv aláíróihoz. A Képvi-

selőtestület a napirendi pontban dönt az előkészített Pápa Város Önkormányzata Fenntartható 

Energia- és Klímaakciótervének és a Kibocsátásleltár jóváhagyásáról, mely tartalmazza a város 

vállalásait. Álláspontja szerint ezt a célkitűzést az ellenzéki és a kormánypárti képviselők kö-

zösen képviselik. A város vállalásai között szerepel az energiahatékonyság növelése, melynek 

érdekében az Önkormányzat már az előző európai uniós pályázati ciklusban nyújtott be ezt 

célzó TOP-os pályázatokat. Elmondja, van olyan pályázat, melynek keretében kimondottan az 

önkormányzati intézmények felújítása során, a megújuló energiaforrások – például napenergia 

felhasználására –, illetve ezzel kapcsolatos fejlesztésekre tesz javaslatot. Elmondja továbbá, 

hogy a Kilián lakótelepi Napsugár Bölcsőde felújítása nem megújuló energiaforrások felhasz-

nálásával, de energiafelhasználást csökkentő tényezők figyelembevételével történt. A bölcsőde 

ugyan nem rendelkezik teljesen lezárt pénzügyi évvel, de a jelenlegi gazdálkodási adatok alap-

ján már most biztató, költségcsökkenést mutató eredmények láthatók. Álláspontja szerint, a vá-

ros vállalásainak teljesítésére vonatkozó másik lehetőség a közlekedés megreformálása. Az Ön-

kormányzat vállalta a szén-dioxid kibocsátás csökkentését, melyre leginkább tömegközlekedési 

eszközök elektromotoros üzeműre alakításával és ezt követően a tömegközlekedés fokozottabb 

igénybevételével lesz lehetőség. A kitűzött célhalmazban szerepel még a környezeti és klíma-

védelemmel kapcsolatos tudatosság erősítése, melyet programokon, rendezvényeken és más 

oktatási elemeken keresztül közvetítenek a legfiatalabbaktól a középiskolás korúakig vagy akár 

a felnőtt korosztály számára is. Megemlíti, a stratégiában szerepel, hogy a következő európai 

uniós ciklusban az Önkormányzat bármely pályázati formában kizárólag olyan projekteket kez-

deményezhet, melyek támogatják a stratégiát, tehát a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére és 

a megújuló energiaforrások felhasználására irányulnak. Véleménye szerint a stratégia jó kiin-

dulópont, és megvalósításához saját, illetve pályázati forrás is rendelkezésre fog állni, ezért kéri 

a képviselőtestület tagjainak támogató szavazatát a stratégia elfogadásához. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Elmondja, hogy a Településszerkezeti terv 32. oldala tartalmazza a zaj és rezgésterheléssel, 

valamint a településen folytatott üzemi tevékenységekkel, húsipari tevékenységgel kapcsolatos 

információkat. Örömteli, hogy a tervek szerinti beruházás megvalósulását követően az Ipari 

Park területén folytatja húsipari tevékenységét a társaság. Megemlíti, a Csillag utca és környé-

kén több lakó is jelezte, hogy az ott található textilipari tevékenységet végző vállalat üzemegy-

ségének működéséből kifolyólag rezgéseket észlel. Javasolja, hogy a lakosságra irányuló rez-

gések okozta terhelés mértékét a jövőben vizsgálják ki. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Javasolja, hogy a Venczel Csaba képviselő által említett problémát annál a napirendnél hallgas-

sák végig, amelyikhez tartozik. Elmondja, jelenleg a Pápa Város Önkormányzata Fenntartható 

Energia- és Klímaakciótervének jóváhagyása című napirendi pontot tárgyalja a Képviselőtes-

tület. 

 

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

rozatot hozza: 

 

 

119/2019. (IX.26.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóvá-

hagyja Pápa Város Önkormányzata Fenntartható Energia- és 

Klímaakciótervét (SECAP) és a Kibocsátásleltárt (BEI). 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

Polgármestert, hogy Pápa Város Önkormányzata Fenntartható 

Energia- és Klímaakciótervét (SECAP) és a Kibocsátásleltárt 

(BEI) a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének 

(Covenant of Mayors for Climate & Energy) honlapjára töltse 

fel. 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

Polgármestert, hogy a Képviselőtestületet a Polgármesterek 

Klíma- és Energiaügyi Szövetségének végleges döntéséről tá-

jékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni a stratégia előkészítésében közreműködők munkáját. 
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1. I. Településszerkezeti terv jóváhagyása 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Mezei László főépítész. 

 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja.  

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti Mezei László főépítészt, és megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendi 

ponttal kapcsolatban. 

 

Mezei László főépítész 

Elmondja, nincs szóbeli kiegészítése, és megköszöni mindazok közreműködését, akik részt vet-

tek a Településszerkezeti terv és a Helyi építési Szabályzat megalkotásával kapcsolatos folya-

matokban. Kéri az előterjesztés megtárgyalását követően a határozati javaslatok elfogadását. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az előterjesztésben szerepel, hogy az új Településszerkezeti terv előkészítése, az ar-

ról szóló 2016. december 21-i döntést követően kezdődött meg, mely a mai napig sok munkát 

igényelt. Megjegyzi, a Településszerkezeti terv elfogadását követően várható, hogy bizonyos 

pontokban annak módosítására lesz szükség, hiszen a gyakorlati változásokat követnie kell az 

ilyen típusú dokumentumoknak.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés I. határozati javaslatával kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

 

120/2019. (IX.26.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja 

Pápa Város új településrendezési eszközeihez a vonatkozó jog-

szabály szerint lefolytatott környezeti vizsgálat megállapításait 

ismertető, az előterjesztés mellékletét képező környezeti értéke-

lését. 

 

Határidő: azonnal illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Mezei László városi főépítész 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés II. határozati javaslatával kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

 

121/2019. (IX.26.) határozat  

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva Pápa Város 

Településszerkezeti Tervét a határozat 1-2. mellékleteiben 

foglaltak szerint állapítja meg: 

 

1. melléklet: Pápa Város Településszerkezeti Terv leírása 

2. melléklet: az M=1:15000 méretarányú „TSZT” jelű 

„Településszerkezeti Terv” tervlap 

 

2. Pápa Város Településszerkezeti Terve 2019. november 1-én 

lép hatályba. 

 

3. Pápa Város Településszerkezeti Tervének hatályba lépésével 

egyidejűleg Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 98/2002. (VII.4.) határozatával 

elfogadott Településszerkezeti Terve hatályát veszti. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a 

polgármestert, hogy Pápa Város Településszerkezeti Tervét 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

43.§ (2) bekezdésében foglalt módon tegye közzé, és küldje 

meg az érintett szerveknek. 

 

Határidő: azonnal illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Mezei László városi főépítész 
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II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2019. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Mezei László városi főépítész 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Mezei László főépítész. 

 

A rendelet-tervezetet a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, a Borsosgyőri Város-

rész Önkormányzatának Képviselőtestülete, a Kéttornyúlak Városrész Önkormányzatának 

Képviselőtestülete és a Tapolcafői Városrész Önkormányzatának Képviselőtestülete egyhan-

gúlag elfogadásra javasolja.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet-tervezet elfogadását követően le-

het megkezdeni a tervezett beruházásokat. Hangsúlyozza, hogy az önkormányzati feladatok 

kormányhivatalokba történő átcsoportosítása miatt az Önkormányzat autonómiája nem csor-

bult, annak függetlenségét a szabályok megalkotásának lehetősége, vagyis az önrendelkezési 

jog biztosítja. Megemlíti, az, hogy a megalkotott jogszabályokat ki alkalmazza nem befolyásoló 

tényező. 

 

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

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

14/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló fenti számú önkormányzati rendele-

tét, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja az jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni Mezei László főépítésznek a rendelet megalkotásával kapcsolatos közreműködé-

sét. 
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2. Pótelőirányzati 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 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Bakó István, Csákvári Judit, Horváth Katalin, Nagy-L. Ist-

ván, Szabadkai Verita, Tóth Kata, Ujváry Hajnalka intézményvezetők és Strinyi Józsefné intéz-

ményvezető-helyettes. 

 

A rendelet-tervezetet a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 5 igen szavazattal, el-

lenszavazattal nélkül, 3 tartózkodás mellett, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szava-

zattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett, a Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen sza-

vazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Szalai Krisztina gazdasági osztályvezetőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napi-

rendi ponttal kapcsolatban.  

 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, örömteli mikor az önkormányzat költségvetésébe többletforrás beillesztésére, és 

többletfeladatok vállalására van lehetőség. Az előterjesztésben mindkét eset megtalálható. 

 

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

15/2019. (IX.26.) 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 

 

 

3. Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Bakó István, Csákvári Judit, Horváth Katalin, Nagy-L. Ist-

ván, Szabadkai Verita, Tóth Kata, Ujváry Hajnalka intézményvezetők és Strinyi Józsefné intéz-

ményvezető-helyettes. 

 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 6 igen szavazattal, ellensza-

vazattal nélkül, 2 tartózkodás mellett, a Borsosgyőri Városrész Önkormányzatának Képviselő-

testülete, a Kéttornyúlak Városrész Önkormányzatának Képviselőtestülete és a Tapolcafői Vá-

rosrész Önkormányzatának Képviselőtestülete egyhangúlag, a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-

ság egyhangúlag, a Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tar-

tózkodás mellett, az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nél-

kül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Szalai Krisztina gazdasági osztályvezetőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napi-

rendi ponttal kapcsolatban.  

 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, tudomása szerint Szalai Krisztina osztályvezető a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

ülésén olyan adatokat is ismertetett, melyek túlmutatnak az Önkormányzat I. félévi gazdálko-

dásán. Megállapítható, hogy az I. félévi gazdálkodás fegyelmezett, költségtakarékos és jól ke-

zelt folyamatokat tartalmaz. Megjegyzi, a jelenlegi adatok alapján a helyi adóbevételek folya-

matosan teljesülnek. Példaként említi, hogy a helyi iparűzési adóból kis eltéréssel a 2018. évi 

bevételnek megfelelő összeg folyt be az Önkormányzathoz 2019. szeptemberig. Az adóbevéte-

lek növekedése azt mutatja, hogy a helyi társaságok magasabb adó megfizetésére képesek, még-

pedig nem az adó mértékének növekedése, hanem a társaságok adóalapjának növekedése miatt. 

Megemlíti, hogy a társaságok korrigált nettó árbevétele a háromnegyed éves adatok alapján 

körülbelül 20%-kal nőtt az előző évhez képest, mely meggyőző és bizakodásra okot adó növe-

kedési ütem. 

 

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

 

122/2019. (IX.26.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfo-

gadja. 

 

 

3. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályá-

nak tájékoztatója a munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról Pápán 

Előadó: Feketéné Földi Judit járási hivatalvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Feketéné Földi Judit a Pápai Járási Hivatal hivatalvezetője 

és Balogh Lászlóné foglalkoztatási osztályvezető. 

 

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

vazattal nélkül, 3 tartózkodás mellett, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfoga-

dásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti Feketéné Földi Judit járási hivatalvezetőt és Balogh Lászlóné foglalkoztatási osztály-

vezetőt. 
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Megkérdezi Feketéné Földi Judit járási hivatalvezetőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napi-

rendi ponttal kapcsolatosan.  

 

Feketéné Földi Judit járási hivatalvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, hogy az előterjesztés a pápai járás munkaerő-piaci helyzetéről korrekt összefoglalót, 

és bizakodásra okot adó információkat tartalmaz. Elmondja továbbá, hogy a mai országos és 

járási munkaerő-piaci helyzetet jelentősen befolyásolja a nem Európai Uniós tagországokból, 

hanem például Ukrajnából, Mongóliából, Kazahsztánból érkező munkavállalók megjelenése és 

száma. Megjegyzi, a tájékoztató nem tartalmaz erre vonatkozóan információt. Megkérdezi, a 

Járási Hivatal rendelkezik-e olyan adattal melyben szerepel, hogy mennyi Európai Unión kívüli 

országból érkező munkavállalót foglalkoztatnak a járás területén. 

 

Feketéné Földi Judit járási hivatalvezető 

Elmondja, hogy a Járási Hivatal tudomása szerint a járás területén foglalkoztatott Európai 

Unión kívüli országból érkező munkavállalók száma 200-220 fő. Megjegyzi, a tájékoztató azért 

nem tartalmazza ezt az adatot, mert a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya elsősorban a re-

gisztrált álláskeresők számát tartja nyilván. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy az Unión kívüli országból érkező munkavállalók foglalkoztatása miatt mi-

lyen ütemben nőtt a regisztrált munkanélküliek száma, illetve milyen mértékben romlott a pápai 

átlagfizetés. Hangsúlyozza, a Jobbik xenofób kampányában hallható, hogy a regisztrált mun-

kanélküliek számának növekedése, és a pápai átlagfizetés romlása az Ukrajnából, Mongóliából 

és Kazahsztánból tömegesen érkező munkavállalók letelepítésének következménye. 

 

Feketéné Földi Judit járási hivatalvezető 

Elmondja, a regisztrált álláskeresők számát, harmadik országból érkező munkavállalók foglal-

koztatása nem befolyásolta. A tájékoztatóban szereplő 2019. évben regisztrált álláskeresőkre 

vonatkozó minimális növekedés a kedvező munkaerő-piaci folyamatoknak, például a regisztrált 

álláskeresőknek juttatott, mielőbbi elhelyezkedését ösztönző pénzügyi támogatásnak és kép-

zésszervezésnek köszönhető. Az álláskeresők munkaviszonyuk megszűnésekor, illetve munka-

helyváltáskor az átmeneti időszak megsegítésére pénzbeli támogatást igényelhetnek, valamint 

elhelyezkedést célzó képzésekben vehetnek részt, ezért több regisztráció történik.  
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Dr. Péntek Árpád képviselő 

Elmondja, a tájékoztató 2019. júliusáig tartalmaz adatokat. Megkérdezi, hogy az azóta bekö-

vetkezett változásokról rendelkezik-e adattal a Járási Hivatal. Megemlíti, a tájékoztatóban sze-

repel, hogy Pápa városában mindössze 2,4 %-os a munkanélküliségi ráta, ezért megkérdezi, a 

tájékoztatás elkészülése óta a foglalkoztatás tekintetében történt-e még kedvezőbb irányú vál-

tozás. 

 

Feketéné Földi Judit járási hivatalvezető 

Elmondja, az előterjesztés elkészülése óta jelentős változásról nem tud beszámolni, az augusz-

tus végén készített tájékoztatóban a készítés időpontjáig publikált adatokat dolgozták fel. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a város augusztus hónapra vonatkozó adatait az nfsz.munka.hu weboldal Statisztika 

című Településsoros munkanélküliségi adatok sorában bárki megtekintheti. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy az évről évre megküldött tájékoztató adatai pozitív megerősítést nyújtanak ar-

ról, hogy a város gazdasága megfelelő irányba fejődik. Megemlíti, több esetben alakult ki vé-

leményeltérés a város gazdasági fejlődésének mérése miatt. Hangsúlyozza, minden évben fi-

gyelemmel kísérik a helyi iparűzési adó növekedésének mértékét, és az álláskeresők számának 

alakulását. Véleménye szerint ezekből az adatokból helyesen lehet következtetni a város gaz-

daságának folyamatos fejlődésére. Elmondja, hogy az nfsz.munka.hu weboldalon megkereste 

a 2011, illetve a 2018. szeptemberére vonatkozó munkanélküliségi adatokat, mely szerint 2011-

ben 8,05 % volt az álláskeresők aránya, mely akkor több mint 1 700 főt jelentett. Hangsúlyozza, 

2018-ban ez az adat 2 %-os arányt mutatott, de az álláskeresők aránya nem összekeverendő a 

munkanélküliek számával. Megjegyzi, a munkanélküliek száma az álláskeresőkön felül tartal-

mazza például az inaktívak, a gyermekgondozási segélyben és gyermekgondozási díjban része-

sülők számát is. Elmondja, azért korlátozódott a figyelmük a regisztrált álláskeresőkre, mert 

feltételezhetően ez a réteg hajlandó munkát vállalni, így valóságosabb adatokat mutat a mun-

kanélküliség mértékéről. Megemlíti, hogy az önkormányzati ciklusban nyilvánosan és a közös-

ségi oldalakon több olyan vita is volt, melyben az Önkormányzat munkahelyteremtési képte-

lensége, alkalmatlansága merült fel. Hangsúlyozza, a munkahelyteremtés érdekes fogalom, hi-

szen az Önkormányzat olyan értelemben, mint a gazdasági társaságok nem tud munkahelyet 

teremteni, sokkal inkább feladata a munkahelyteremtés feltételeinek biztosítása. Megemlíti, 

amennyiben a 2011. évi 8,05 %-os, és a korábbi 10 %-os álláskeresési arány az Önkormányzat 

jelenlegi vezetőinek hibája, úgy a 2019. évi 2,4%-os arányhoz is közük van valamilyen szinten. 

Álláspontja szerint, a munkahelyteremtés feltételeinek biztosítása érdekében az elmúlt években 

sok intézkedés történt. Példaként említi, hogy a Yanfeng Automotive Interiors pápai gyáregy-

ségének bővítésére irányuló beruházás támogatásában Feketéné Földi Judit járási hivatalveze-

tővel közösen közreműködtek.  
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Álláspontja szerint, az Európai Unión kívüli országból érkező munkavállalókkal kapcsolatos 

téma szintén olyan terület, melyet sok egyet nem értés jellemez. Kifejti, a külföldi munkavál-

lalók foglalkoztatása esetében Magyarországon és a legtöbb nyugat-európai országban is ugyan 

az a probléma, vagyis több a munkahely, mint a munkavállaló. A külföldi munkavállalók fog-

lalkoztatása azért lehetséges, mert sok a betöltetlen álláshely. Véleménye szerint a gazdasági 

társaságok akkor gondolkodnak felelősen, ha megrendeléseik teljesítésére és munkaerő-piaci 

problémáik megoldására törekszenek, nem pedig az áttelepülésre vagy megszűnésre. Dicsére-

tesnek tartja, hogy a helyi társaságok többsége utaztatással, munkásszálló építésével, albérlet 

biztosításával vagy magasabb költségtérítés fizetésével próbálja megoldani álláshelyeinek be-

töltését. Megemlíti, hogy tapasztalati alapján a külföldi munkavállalók közvetve segítik a gaz-

dasági társaságok helyzetét, hiszen azok csak megfelelő létszám mellett vállalhatják a beérkező 

megrendelések teljesítését. A társaságok növekvő árbevételéből fizetett helyi iparűzési adó pe-

dig az Önkormányzat számára bevételt jelent. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, Unger Tamás alpolgármester által említett adatok valóban bíztatóak, de a tájékozta-

tás akkor lenne teljes, ha tartalmazná azok számát, akik munkaképes korúként költöztek el Pá-

páról. Megkérdezi Unger Tamás alpolgármestert, hogy a városból elköltöző munkaképes lako-

sok számáról rendelkezik-e információval. Megemlíti, az köztudott, hogy 1990 óta több mint 

3 000 fővel csökkent Pápa város lakosságának száma.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az egészen biztos, hogy az említett 3 000 főből 2 200 a születések és a halálozások 

közötti különbözet. Megjegyzi, évenkénti bontásban rendelkezésre állnak a város mobilitási 

nyereségével, illetve veszteségével kapcsolatos adatok, melyből látható egy jelentős Pápára 

való bevándorlás, illetve a gimnáziumokból kikerülő, egyetemi végzettséget szerző tehetséges 

fiatalok elköltözése. Hangsúlyozza, a magas egyetemi végzettséget szerző fiatalok foglalkozta-

tására a városban nincs lehetőség, hiszen Pápa nem rendelkezik kutatóintézettel, egyetemmel. 

Tudomása szerint számos egyetemen dolgoznak tehetséges pápai származású személyek, pél-

daként említi az Eötvös Loránd Tudományegyetemen dolgozókat. Megkérdezi Feketéné Földi 

Judit járási hivatalvezetőt, rendelkeznek-e munkaképes korú lakosság mobilitásával kapcsola-

tos adattal. 

 

Feketéné Földi Judit járási hivatalvezető 

Elmondja, nem rendelkeznek ilyen adattal.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megemlíti, Unger Tamás alpolgármester megjegyezte, hogy a munkaképes korú lakosság szá-

mának változása az említett adatoknál lényegesen kevesebb, mint amennyi a lakosságszám 

csökkenése. Álláspontja szerint, a lakosságszám természetesnek nevezett, de természetellenes 

csökkenése egész Magyarországra, Kárpát-medencére kiterjedő jelenség.  



18 

Az ország lakosságszámának átlagos csökkenéséhez képest mért eltérés lehet helyi sajátosság, 

hiszen ha az átlagnál gyorsabban csökken, vagy nő egy település lakosságszáma, akkor vethet 

fel olyan kérdéseket, melyeknek érdemes utánajárni. Példaként megjegyzi, hogy a lakosság-

szám Budapesten az átlagnál gyorsabban csökken, a Budapest környéki alsó városokban pedig 

az átlagnál gyorsabban nő. Megemlíti, 1990-től Érd nagyközségből megyei jogú város lett és a 

lakosságszáma továbbra is dinamikusan nő, meghaladja a 60 000 főt. Hangsúlyozza, hogy a 

Járási Hivatal tájékoztatásában közölte, hogy a járás területén az előző évi adatokhoz képest a 

munkaképes korú lakosság 1,1 %-kal nőtt, mely beköltözést, vagyis vándorlási nyereséget mu-

tat. Elmondja, a korábbi években megkísérelték, hogy a város demográfiai adataiban, és annak 

területén folytatott ipari tevékenységekkel kapcsolatos adataiban bekövetkezett változásokat, a 

város rendezvényein kutatók tematikus előadása keretében ismertetik, de ahhoz, hogy ez egy 

közéleti vita témája legyen, legalább három forgatókönyv készíthető. Álláspontja szerint az 

egyik jövőképben feltételezhetjük, hogy a városban nem történik változás gazdasági struktúrá-

val, vállalatokkal és a szolgáltatások körével kapcsolatosan. A másikban állíthatjuk, hogy egy 

előre nem látható külső hatás következtében, az említett tényezőkben lényeges csökkenés kö-

vetkezik be. A harmadik szerint egy befektető által az Ipari Parkban megvásárolt 60 hektáros 

területen megkezdett beruházás a lakosságszám növekedésében gyors ütemű változást eredmé-

nyez. Hangsúlyozza, ha az első két forgatókönyvet reálisnak tekintjük, akkor a harmadik jövő-

kép sem illuzórikus, előrelátó, stratégiai gondolkodásmód szempontjából legalább 80 %-ban 

reális szemlélet. Ha a 30 000 lakosságszámú város fejlesztései megtervezésének alapjául szol-

gálhat az újonnan létrehozott munkahelyek száma, akkor ez akár 10-15 év múlva eredményez-

heti a város lélekszámának 34 000 főre növekedését. Amennyiben a feltételezés megvalósul, az 

Önkormányzatnak át kell alakítania az általa biztosított szolgáltatások körét, tehát az egészség-

ügyi és szociális ellátást – például a házi gyermek és felnőtt orvosi körzeteket –, valamint a 

nevelési intézmények alapszolgáltatásait, például a férőhelyek biztosítását. Megjegyzi, a mai 

téma ilyen diskurzus lefolytatására csak kis mértékben alkalmas, hiszen jelenleg marad a xeno-

fób szemléletmód, valamint a magyarok munkahelyeinek elvétele céljából történő ukrán bete-

lepítés. 

 

Megköszöni a jól előkészített, korábbi évekkel könnyen összehasonlítható tájékoztatót, mely 

kiválóan megalapozza a képviselői munkát.  

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül elfogadja a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pá-

pai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatóját a 

munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról Pápán. 
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4. Vegyes ügyek 

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő önálló képviselői indítványa 

Előadó: Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 

6 tartózkodás mellett, a Humánerőforrás Bizottság 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 

tartózkodás mellett nem javasolja elfogadásra. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Süle Zsolt képviselőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendi ponttal kapcso-

latosan. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Megjegyzi, örömére szolgálna, ha a Kép-

viselőtestület támogatná önálló képviselői indítványát, hiszen jövőre nem várható sem az or-

szágban, sem a városban választás, így nem lesz lehetősége senkinek politikai célokra használni 

az emlékévet.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az emlékév politikai célokra történő felhasználásával tudomása szerint egy fő, még-

pedig Süle Zsolt élt. Tájékoztatja Süle Zsolt képviselőt, hogy dr. Péntek Árpád, dr. Töreki-

Vörös Ibolya, Császár Endre, Bocskay László, Venczel Csaba, dr. Hermann István, Zsegraics 

Gyula, Unger Tamás és dr. Áldozó Tamás számára a határokon átívelő nemzeti egység és ösz-

szetartozás kifejezésére nem csak minden 100. év, hanem minden év alkalmas. Megkérdezi 

Süle Zsolt képviselőt, hogy mindezen érzések kifejezésére, és a magyar közösségek megerősí-

tésére hány alkalommal vállalta, hogy valamely határon túli testvérvárosban élő magyar közös-

séget meglátogatja, és ott a jelenlétével őket bíztatja. Megkérdezi továbbá, hányszor fogadott 

Pápán határon túlról érkezőket, és hányszor támogatta, bíztatta jelenlétével rendezvényeiket.  

 

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

 

Megadja a szót Kerecsényi Zoltán képviselőnek, akivel közösen vett részt Ógyallán a legutóbbi 

koszorúzáson. Hangsúlyozza, az Önkormányzat minden alkalommal minden képviselő számára 

felajánlotta a határon túli magyar közösségekhez való kiutazás lehetőségét, de többségében 

ezekre nem volt tömeges jelentkezés. 

 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

Elmondja, fontosnak tartja a Rabló békére történő emlékezést és emlékeztetést, de tudomása 

szerint 2020. évben országos emlékévvé fogják nyilvánítani a centenárium évfordulóját. Java-

solja, hogy a Képviselőtestület a helyi emlékévvé nyilvánítással kapcsolatos döntését választást 

követően hozza meg, az országos centenáriumi programok nyilvánossá válásával összhangban. 
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Elmondja, a nyár folyamán egy fórumon hallotta, hogy az évforduló alkalmából a Bakonyerdő 

Zrt. ajánlására 100 db facsemete ültetésére, így egy emlékpark létesítésére lenne lehetőség a 

volt szovjet laktanya környékén. Megkérdezi, hogy áll az emlékpark kialakítása. Hangsúlyozza, 

véleménye szerint ez a kezdeményezés az emlékéven túl is szép gesztus. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az említett terület felhasználásáról a mai napon dönt a Képviselőtestület, így 

az emlékpark kialakítására ott nincs lehetőség. Elmondja továbbá, hogy a kormány felhívta az 

erdőgazdaságokat, hogy a Trianon 100. évfordulója alkalmából erdőtelepítésekkel emlékezze-

nek a háborút lezáró megállapodásra, melyet természetesen a Bakonyerdő Zrt. is teljesíteni fog. 

A felhívás teljesítésére, vagyis Pápa város közigazgatási területén állami tulajdonban álló, er-

dőtelepítésre alkalmas terület nincs. Az említett 0,8-0,9 hektáros Pápakovácsi irányában lévő 

körforgalom közelében található terület alkalmas lenne, amennyiben a Településszerkezeti 

tervben a terület átminősítését kezdeményezi a Bakonyerdő Zrt. A Településszerkezeti terv el-

készítésekor úgy állapították meg, hogy az érintett területen más funkció megvalósítása szük-

séges, ezért az állami tulajdonban lévő területet az Önkormányzat ingyenesen tulajdonba kéri. 

A tulajdonba adást követően a Pápai Ipari Park közlekedésének egyik kulcseleme, a Pápaková-

csi út és a 83. számú főút kereszteződésébe becsatlakozó kijárat valósulhat meg. Hangsúlyozza, 

a Bakonyerdő Zrt. támogatja, és részt vesz az erdőtelepítési programban, de Pápa közigazgatási 

területén belül nem található arra alkalmas állami terület. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, nem érti dr. Áldozó Tamás polgármester azon mondatát, melyben kifejtette, hogy 

nem csak száz évente kell emlékezni, valamint, hogy a kormánypárti képviselők minden évben 

megemlékeznek erről a szomorú eseményről. Hangsúlyozza, nem állította, hogy a fideszes kép-

viselők és a város vezetői nem emlékeznek meg. Véleménye szerint ennek a mondatnak semmi 

köze nem volt az indítványához. Dr. Áldozó Tamás polgármester kérésére elmondja, hogy akár 

a felvidéki akár az erdélyi területekről legyen szó, sokszor volt a határon túl szakadt magyar 

közösségeknél látogatóban, vendégségben. Megemlíti, hogy akkor is Erdélyben volt, mikor a 

Fidesz, mint liberális párt kivonult a Parlament épületéből a trianoni megemlékezésről. Való-

színűsíti, hogy több csíksomlyói búcsún vett részt, mint a többi képviselő, és megjegyzi, lehet 

hiba volt, hogy részvételeiről egyetlen cikk sem készült. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, hogy a Jókai Mór Városi Könyvtár szerény lehetőségei szerint a 2020-as naptárt a 

pápai járásban található trianoni és első világháborút lezáró béke emlékműveinek megörökíté-

sére szánja. Az elkészült naptárból az új Képviselőtestület tagjai részére egy-egy darabot átad-

nak. Álláspontja szerint, ez egy szerény lehetőség, de fontos megemlékezni erről a szomorú 

eseményről. Magyarország történelme során volt 30-40 év, amikor ezen megemlékezéseket 

fontosnak tartották, volt mikor erről beszélni sem lehetett, és szerencsére közel 30 éve lélekben 

a Miniszterelnök újra közel 15 millió magyar miniszterelnöke lehet. Hangsúlyozza, fontos az 

elcsatolt területekről való megemlékezés, de még fontosabb, hogy Magyarország segítséget 

nyújt a határon túli magyarok számára. 
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Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

Elmondja, megszólítva érezte magát mikor a közösségi oldalon többször is megjelent, hogy az 

5 éves önkormányzati ciklus alatt a Képviselőtestületben 10 képviselő munkálkodott, és az el-

lenzékiek tartózkodásaikkal, illetve nem szavazataikkal csak akadályokat gördítettek a testület 

tevékenységének útjába. Álláspontja szerint a testületi munkában nem csak az igen szavazat és 

az együttértés jelent konstruktív hozzáállást, az ellenzéki képviselők megengedhetik maguknak, 

hogy más prioritásaik legyenek, mint a kormánypárti képviselők előterjesztései, hiszen azért 

ellenzékiek, mert valamilyen más megoldásban, ideológiában hisznek. Elmondja, többször is 

elhangzott, hogy 10 képviselő minden alakalommal részt vett a határon túli magyar közössé-

gekhez való kiutazásokban és hazai fogadásukban. Hangsúlyozza, mióta képviselő, előfordult, 

hogy Polgármester Úr kérésére férjével közösen fogadta, és három napig segítette az Önkor-

mányzat Erdélyből érkező vendégeinek ellátását. Elmondja, több határon túli magyarlakta tele-

pülésen is járt, például Ógyallán, ezért úgy gondolja, nem érheti az a szemrehányás, hogy a 

határon túli magyarokkal nem érez egyet, nem támogatja őket. Sajnálja, hogy a Képviselőtes-

tületben végzett 3 éves munkáját így értékelik. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az ülésen Süle Zsoltot, és nem dr. Bányai Katalint állította szembe a 10 képvi-

selővel, ezért úgy gondolja, ha bevonta magát ebbe a történetbe, lehet a lelkiismerete szólalt 

meg. Hangsúlyozza, a Képviselőtestület igen szavazataival 10 képviselő vállalta a felelősséget 

hitelfelvétel esetén, a költségek kiegészítésével, és a többletkiadásokat adó formájában történő 

beszedésével kapcsolatosan, ami nem népszerű dolog. Elmondja továbbá, egy orvosi rendelő-

nek, egy szociális intézménynek, egy körforgalomnak nincs ideológiája, az vagy elkészül és 

szolgálja a pápaiakat, vagy nem, és ha az ellenzéki képviselőkön múlt volna, nem készül el. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását Kerecsényi Zoltán képviselő módosító indítványáról, amely sze-

rint a választásokat követően az új Képviselőtestület foglaljon állást a 2020. évet érintően, a 

trianoni békediktátum 100. évfordulójának alkalmából javasolt emlékévvé nyilvánítás kérdését 

illetően. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

 

123/2019. (IX.26.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Kerecsényi 

Zoltán képviselői módosító indítványát elfogadja, mely szerint a 

2020. évet érintően, a trianoni békediktátum 100. évfordulójának 

alkalmából javasolt emlékévvé nyilvánításról a 2019. október 13-

i választást követően felálló Képviselőtestület döntsön. 
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a) Jelentés a Képviselőtestület nyilvános ülésein hozott lejárt határidejű határozatai-

nak 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 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

 

124/2019. (IX.26.) határozat  

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

25/2019. (II.14.) határozat, a 46/2019. (III.20.) határozat, a 

81; 82; 83; 85/2019. (V.16.) határozatok, a 104; 107; 

108/2019. (VIII.15.) határozatok és a 116/2019. (VIII.29.) 

határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

II. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

180/2017. (XII.22.) határozat végrehajtására adott jelentést 

elfogadja, ezzel egyidejűleg a határozatot hatályon kívül 

helyezi. 

 

 

b) Tájékoztatás a WiFi4EU pályázat benyújtásáról 

 

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

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a pályázat a város fejlesztése szempontjából újabb lehetőség. Hangsúlyozza, az elő-

terjesztés tartalmazza, hogy a telepítés helyét a pályázati eredmény ismeretében kell meghatá-

rozni. 

 

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

 

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

 



23 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

  

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

 

125/2019. (IX.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a WiFi4EU 

pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

A Képviselőtestület – sikeres pályázat esetén – az esetleges saját 

forrás összegét, annak felmerülésekor, Pápa Város Önkormány-

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

mányzati rendeletében biztosítja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

szerződés aláírására, a pályázat megvalósításával kapcsolatban 

szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

 

c) Tájékoztatás a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ közművelődési érde-

keltségnövelő támogatására benyújtott pályázatról 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Szabadkai Verita, a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő 

Központ igazgatója. 

 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humánerőforrás Bizottság egyhangú-

lag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti Szabadka Verita igazgatót, és megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirendi 

ponttal kapcsolatban. 

 

Szabadka Verita igazgató 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a benyújtott érdekeltségnövelő pályázat egy régóta létező intézményes eljárás, me-

lyen többször is eredményesen szerepelt a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ. 
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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 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határoza-

tot hozza: 

 

126/2019. (IX.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közművelő-

dési érdekeltségnövelő támogatásra benyújtott pályázatról szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

 

A Képviselőtestület a vállalt önrész összegét, a 867.000,- Ft-ot  

Pápa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 

3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 14.7 Közmű-

velődési és oktatási feladatok cím terhére biztosítja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

 

d) Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez csatlakozás 

 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humánerőforrás Bizottság egyhangú-

lag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megjegyzi, hogy akik hamis igazolásokkal kívánják megtéveszteni az Önkormányzatot, azok 

továbbra sem fognak támogatásban részesülni. 

 

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

tot hozza: 

 

127/2019. (IX.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzata az 51/2007. (III. 26.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapján - 2019. október 2-i határidőig - 

csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

Ösztöndíjrendszer működtetésével kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2019. október 2., illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

e) Általános iskolai körzetek véleményezése 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

tot hozza: 

 

128/2019. (IX.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) 

bekezdésében foglaltak alapján a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának az iskolák 

2019/2020. tanévre vonatkozó felvételi körzetéről és a pedagógiai 

szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzeteiről szóló 

1/2019. (II.27.) rendelkezésében foglaltakkal egyetért, a 

2020/2021. tanévre vonatkozóan abban módosítást nem javasol. 
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Utasítja a polgármestert, hogy a Képviselőtestület véleményét és 

a településen lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 

létszámát - intézményi bontásban - tartalmazó táblázatot a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

számára küldje meg. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

 

 

g) Pápa Településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárásban történő módosítása a 

Pápai Ipari Park tekintetében 

 
A napirend tárgyalásánál jelen van Mezei László főépítész. 

 
Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 
Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, jelenleg folyamatban van az Ipari Park belső infrastrukturális tervezése, és ez a ter-

vezői munka igényli azt, hogy a jelzett változtatások megtörténjenek. Felhívja a képviselők 

figyelmét, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő térkép szélén a Kovácsi útnál látható az 

a telek, mely a mai lengyelpiac korábban szóba került 0,8-0,9 hektáros területe. 

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

tot hozza: 

 

129/2019. (IX.26.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Vá-

ros Településfejlesztési Koncepciójában és Pápa Város Integ-

rált Településfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott cé-

lokkal összhangban megerősíti a Pápai Ipari Park területének 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja 

Pápa településrendezési eszközeinek, ezen belül a település-

szerkezeti tervnek és a 2019. november 1-jén hatályba lépő 

Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati ren-

deletnek tárgyalásos eljárásban történő módosítását a Pápai 

Ipari Park területén belül a 83. sz. országos főút – Juhar utca 

– Nagysallói utca közötti területek vonatkozásában. 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az egyes 

tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat le-

folytatását, és környezeti értékelés készítését a megvalósítás-

hoz indokoltnak tartja a Pápai Ipari Park területén belül a 83. 

sz. országos főút – Juhar utca – Nagysallói utca közötti terü-

letek vonatkozásában. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a határozat vég-

rehajtásával kapcsolatos intézkedések és jognyilatkozatok megté-

telére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

Mezei László városi főépítész 

 

 

h) Magyar Állam tulajdonában álló, 0826/17 hrsz-ú ingatlan térítésmentes tulajdonba 

vétele a Nemzeti Földügyi Központtól 

 

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

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő térkép nem megépített utakat, műtár-

gyakat, hanem telekhatárokat jelző térkép. 

 

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

tot hozza: 

 

130/2019. (IX.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az állami va-

gyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pont-

jában foglaltak szerint - figyelemmel a Magyarország helyi ön-

kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a további-

akban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában a települési önkor-

mányzatok feladataként meghatározott településfejlesztési, tele-

pülésrendezési közfeladat biztosítása érdekében – kezdeményezi 

a Magyar Állam tulajdonában álló pápai 0826/17 hrsz-ú, védett-

ség alatt nem álló, 9072 m2 nagyságú, szántó és kivett út megne-

vezésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. A té-

rítésmentes önkormányzati tulajdonba adást követően az ingat-

lant a Képviselőtestület a forgalomképes törzsvagyonba sorolja. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vállalja a tu-

lajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jog-

ügylettel kapcsolatban szükséges jognyilatkozatokat megtegye, 

szerződést aláírja. 

 

Határidő: igénylés benyújtására azonnal; 

azt követően folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
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i) Háziorvosi praxis helyettesítéssel történő működtetésével kapcsolatos döntés 

 

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

gatója. 

 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti Ujváry Hajnalka igazgatót, és megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napi-

renddel kapcsolatban. 

 

Ujváry Hajnalka igazgató 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, ha valamely háziorvos nyugdíjba vonul, praxisjoga fölött 6 hónapig rendelkezik. 

Tekintettel arra, hogy vagyoni értékű jogról van szó, azt 6 hónapig értékesítheti és csak a 6. 

hónapot követően száll vissza az Önkormányzat tulajdonába. Reméli, hogy a Doktor Úrnak 

sikerül értékesíteni és lesz olyan háziorvos, aki ebben a praxisban folytatja tovább tevékenysé-

gét. 

 

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

tot hozza: 

 

131/2019. (IX.26.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomá-

sul veszi, hogy Dr. Lőrincz és Társa Háziorvosi, Gyermek-

gyógyászati és Belgyógyászati Közkereseti Társaság képvi-

seletében dr. Lőrincz Dániel - önálló orvosi tevékenységet 

személyesen folytató - háziorvossal - az egészségügyi alap-

ellátási kötelezettségbe tartozó háziorvosi feladatok ellátá-

sára - 2012. december 27-én kötött feladat-ellátási szerződés 

2019. október 31. napjával megszűnik. 
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2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja 

az Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatóját, mint szol-

gáltatót, hogy a Pápai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 

Osztályához nyújtson be kérelmet az Intézet működési enge-

délyének 2019. november 1. napjával történő módosítására, 

a területi ellátási kötelezettség alapján ellátott háziorvosi pra-

xis (I. számú körzet) helyettesítéssel való működtetésére. 

 

A Képviselőtestület utasítja az igazgatót, hogy a szükséges intéz-

kedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ujváry Hajnalka, Egészségügyi Alapellátási Intézet 

igazgatója 

 

 

 

 

j) Tájékoztató a „Szabadságkoncert” elnevezésű könnyűzenei programok támogatá-

sára benyújtott pályázatról 

 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a 100%-os támogatásra benyújtott pályázat keretében többletkiadás nem keletkezik. 

A pályázaton való részvétel tétje, hogy Pápán lesz „Szabadságkoncert” elnevezésű könnyűzenei 

program, vagy sem. 

 

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

tot hozza: 

 

132/2019. (IX.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a rendszervál-

toztatás harmincadik évfordulójára meghirdetett Emlékév kereté-

ben „Szabadságkoncert” elnevezésű könnyűzenei program szer-

vezésére a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 

Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-SZK jelű pályá-

zat benyújtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

Szabadkai Verita intézményvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az október 13-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 

előtt előfordulhat olyan önkormányzati ügy, mely miatt a rendes vagy rendkívüli eljárás szabá-

lyainak megfelelően képviselőtestületi ülést kell összehívni, de jelenleg ilyenről nincs tudo-

mása. Tájékoztatja a Képviselőtársait, hogy mindenkit vár a 17.00 órakor kezdődő 2014-2019 

közötti önkormányzati ciklust záró rendezvényre, melyen részt vesznek az intézményvezetők, 

a gazdasági társaságok vezetői, külső bizottsági tagok és a nemzetiségi önkormányzati képvi-

selők is. 

 

Megköszöni mindenkinek a munkáját. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 15.20 perckor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


