
 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/9-………../2019. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. október 26-i alakuló 

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szabadkai Verita, Dr. Töreki-Vörös Ibolya, Grőber Attila, Bakos László, 

Venczel Csaba, Dr. Vaitsuk Mária, Németh Zsolt, Dr. Guias János Zsolt, Zseg-

raics Gyula, Unger Tamás, Kovács József, Németh Csaba, Pintér Kálmán, Süle 

Zsolt képviselők, 15 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, 

Dr. Édes Ágnes, a Helyi Választási Bizottság elnöke, 

a Helyi Választási Bizottság tagjai,  

Kövér László házelnök,  

Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, 

Feketéné Földi Judit járási hivatalvezető,  

intézményvezetők a mellékelt jelenléti ív szerint,  

Önkormányzati gazdasági társaságok vezetői a jelenléti ív szerint, 

képviselők hozzátartozói a jelenléti ív szerint, 

meghívottak a jelenléti ív szerint 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

 Takács Krisztina köztisztviselő 

 Kun Attila köztisztviselő 

 

 

 

A jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt, majd ünnepi műsort hallgathattak meg. 

 

Huszár Hajnalka műsorközlő 

Tisztelettel köszönti a résztvevőket Pápa Város Képviselőtestülete alakuló ülésén. Elmondja, 

a zenés irodalmi összeállításban elsőként Ács-Bedecs Zsuzsanna előadásában a Kalotaszegi 

lassú című népdalt, majd ezt követően Keresztes János előadásában Hamuth János polgármes-

ternek, a Pápai Hírlapban 1933. január 14-én megjelent székfoglalójából részleteket hallgattak 

meg, végezetül Ács-Bedecs Zsuzsanna, a Piramis együttes Szállj fel magasra című dalát éne-

kelte el.  

 

Felkéri dr. Áldozó Tamás polgármestert az alakuló ülés megnyitására.  
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti Kövér László házelnököt, dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselőt, a Képviselő-

testület tagjait és a jelenlévőket. 

 

Megnyitja Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének alakuló ülését.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 15 fő képviselő jelen van.  

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a meghívóban szereplőkön kívül egyéb napirendi javaslat? 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem érkezett. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban jelzett napirendi javaslatról. 

 

A Képviselőtestület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

133/2019. (X.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. októ-

ber 26-i alakuló ülésének napirendjét az alábbiak szerint hatá-

rozza meg: 
 

1. Pápai Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 

képviselőtestület tagjainak választásáról 
 

2. A képviselőtestület tagjainak eskütétele 
 

3. Pápai Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 

polgármester választásáról 
 

4. Polgármester eskütétele 
 

5. Alpolgármester megválasztása és eskütétele 
 

6. Tájékoztatás a polgármester illetményéről és költségtéríté-

séről 
 

7. Döntés az alpolgármester illetményéről  
 

8. Tájékoztatás az alpolgármester költségtérítéséről 
 

9. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2019. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkor-

mányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati ren-

delet módosításáról 
 

10. Bizottsági tagok és tanácsnok megválasztása, eskütétele 
 

11. Településrészi önkormányzati képviselők megválasztásának 

előkészítésével kapcsolatos döntés 
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Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

1. Pápai Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a képviselőtestület tagja-

inak választásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felkéri dr. Édes Ágnest a Helyi Választási Bizottság elnökét, ismertesse a helyi önkormány-

zati képviselő-választás eredményét. 

 

Dr. Édes Ágnes, a Helyi Választási Bizottság elnöke 

Tisztelettel köszönti Kövér László házelnököt, dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselőt, dr. 

Áldozó Tamás polgármestert, a Képviselőtestület tagjait, a Helyi Választási Bizottságot és a 

jelenlévőket. Elmondja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásá-

ról szóló törvény 5. § értelmében, Pápa városban 10. egyéni választókerület mellett 4 listás 

mandátummal 14 tagú képviselőtestület alakulhat. A hivatkozott törvény 14. §-a alapján az 

egyéni választókerületekben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kap-

ta. 

 

Pápa város választópolgárai az egyéni választókerületekben képviselővé választották a követ-

kező személyeket  

 

1. sz. vk.    Szabadkai Verita FIDESZ-KDNP közös jelöltje 

2. sz. vk.    Dr. Töreki-Vörös Ibolya  FIDESZ-KDNP közös jelöltje 

3. sz. vk.    Grőber Attila DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MOMENTUM-

PÁRBESZÉD közös jelöltje 

4. sz. vk.    Bakos László  FIDESZ-KDNP közös jelöltje 

5. sz. vk.    Venczel Csaba  FIDESZ-KDNP közös jelöltje 

6. sz. vk.    Dr. Vaitsuk Mária Magdolna  FIDESZ-KDNP közös jelöltje 

7. sz. vk.    Németh Zsolt  FIDESZ-KDNP közös jelöltje 

8. sz. vk.    Dr. Guias János Zsolt  FIDESZ-KDNP közös jelöltje 

9. sz. vk.    Unger Tamás FIDESZ-KDNP közös jelöltje 

10. sz. vk.  Zsegraics Gyula  FIDESZ-KDNP közös jelöltje 

 

A kompenzációs listáiról mandátumot szerzett képviselők, akik valamennyien a DK-JOBBIK-

LMP-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD közös jelöltjei a következők: 

 

1. Süle Zsolt 

2. Pintér Kálmán  

3. Kovács József 

4. Németh Csaba 

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a 2019. október 13-i települési önkormány-

zati választás eredményes volt, a választás lebonyolítása során törvénysértés nem történt. 

 

A megválasztott önkormányzati képviselők részére a megbízólevél átadása a vonatkozó jog-

szabálynak megfelelően, határidőben megtörtént. 
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2. A képviselőtestület tagjainak eskütétele 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni a tájékoztatót, és felkéri dr. Édes Ágnest, a Helyi Választási Bizottság elnökét, 

hogy a Képviselőtestület tagjaitól az esküt vegye ki.  

 

Dr. Édes Ágnes, a Helyi Választási Bizottság elnöke 

Megkéri a jelenlévőket, hogy az eskü időtartamára álljanak fel. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület tagjai esküt tesznek. 

 

3. Pápai Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a polgármester választá-

sáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felkéri dr. Édes Ágnest, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a polgármester 

választás eredményét. 

 

Dr. Édes Ágnes, a Helyi Választási Bizottság elnöke 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény 12. § (1) 

bekezdése alapján a polgármestert a település választópolgárai közvetlenül választják. Pol-

gármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja. 

 

A választás napján Pápa város 24.442 választópolgára közül 10.966 fő adta le szavazatát. A 

polgármesterjelöltek közül Grőber Attila 4896 db, dr. Áldozó Tamás Róbert 5226 db, Marton 

Sándor 593 db érvényes szavazatot kapott.  

 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a választás eredményes volt, a választás 

lebonyolítása során törvénysértés nem történt. 

 

A választópolgárok dr. Áldozó Tamás Róbertet, a FIDESZ-KDNP közös jelöltjét választották 

polgármesternek. A megválasztott polgármester részére a megbízólevél átadása a vonatkozó 

jogszabálynak megfelelően, határidőben megtörtént. 

 

4. Polgármester eskütétele 

 

Dr. Édes Ágnes, a Helyi Választási Bizottság elnöke 

Felkéri dr. Áldozó Tamás polgármestert az eskü letételére.  

 

Megkéri a jelenlévőket, hogy az eskü időtartamára álljanak fel. 

 

Ezt követően dr. Áldozó Tamás polgármester leteszi az esküt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

2011 és 2014 után harmadik alkalommal köszönti Kövér László házelnök urat, dr. Kovács 

Zoltán országgyűlési képviselő urat, képviselőtársait és a megjelenteket a város megválasztott 

polgármestereként. Hálával tartozik mindezért azoknak, akik az elmúlt hetekben, hónapokban 

és a választási kampány idején támogatták. Köszönetet mond elsősorban a családjának, majd 

annak a politikai közösségnek, amely végig kitartott mellette, és a sok önkéntesnek, akik 

megszámlálhatatlan mennyiségű órában segítették. Elmondja, természetesen köszönettel tar-

tozik mind az 5226 pápai polgárnak is, akik két héttel ezelőtt rá szavaztak. 
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Tisztelettel köszönti a Képviselőtestület azon tagjait, akik első alkalommal kerültek a városi 

döntéshozók közé. Elmondja, 25 évvel ezelőtt hozzájuk hasonlóan ő is a közös munkára ké-

szülve, izgatottan várta a képviselői eskü letételét, és a választásokon kiérdemelt közbizalom 

szolgálatát.  

 

Elmondja, az 1990-es rendszerváltás óta a nyolcadik önkormányzati ciklus kezdődik meg. 

Valamennyi ciklusnak megvoltak a maga nehézségei, de minden időszak kínált új és új lehe-

tőségeket is. Meggyőződése, hogy az elmúlt évtizedekben a nehézségeket és a próbákat kiáll-

ták, a lehetőségekkel pedig éltek. Elkeserítően mélyről indultak, de mára messzire jutottak. 

Épült az infrastruktúra, erősödtek közösségeik, és túlléptek a munkanélküliség kihívásain. 

Közel három év alatt új várost építettek, a munkáját most megkezdő képviselőtestületnek pe-

dig minden esélye megvan arra, hogy a korábbiaknál is messzebbre jusson. A lehetőségek 

összehasonlíthatatlanok az öt évvel korábbival. Öt évvel ezelőtt a város legnagyobb munka-

adójának, vagyis a legnagyobb adófizetőjének minden előbbinél reménytelenebb helyzete 

határozta meg lehetőségeiket. Ma, mikor megkezdik öt évre mért közös munkájukat, arról 

adhat számot, hogy 6 milliárd forintot meghaladó fejlesztési céltartalék áll rendelkezésükre. 

Az Önkormányzat a 2019. október 25-i állapot szerint 1,6 milliárd forintot meghaladó ösz-

szeggel gazdálkodhat, az önkormányzati intézmények költségvetési pozíciója pedig biztonsá-

gos. Az öt évvel ezelőtti állapothoz, és a más hasonló nagyságú települések többségéhez ké-

pest lehetőségeik óriásiak. Nem csak a lehetőségek, hanem a felelősség is óriási. Az alakuló 

ülés alkalmával ennek a közös felelősségnek a vállalására hív meg minden képviselőt, vagyis 

a győzteseket és a választási küzdelemben alul maradókat is. 

 

Elmondja, álláspontja nem változott, vagyis a felelősségből való részvállalás alapozza meg az 

eredményekből való jussot is. Az elmúlt öt esztendőben tapasztalható volt, hogy a jó ügyek 

vitelében a Képviselőtestület számíthatott a pápai polgárok támogatására és áldozatvállalásá-

ra. Tapasztalható volt, hogy az eredményes munka alapja az együttműködés és nem a konf-

rontáció, valamint az is, hogy legközvetlenebb szövetségeseik Pápáért érzett felelőssége lan-

kadatlan és példaértékű. Mindezért köszönetét fejezi ki Kövér László házelnöknek és dr. Ko-

vács Zoltán országgyűlési képviselőnek. Megköszöni az együttműködést Polgárdy Imrének, a 

Veszprém Megyei Közgyűlés elnökének. Köszönetét fejezi ki Magyarország kormányának, 

hiszen az elmúlt években többször is tapasztalható volt, hogy a nehézségekben nem hagyták 

az Önkormányzatot magára és megjegyzi, a közös munka folytatódik. A Türr István Gimná-

zium és Kollégium újjáépítése, korszerűsítése az előttük álló éveknek az egyik legszebb 

eredménnyel kecsegtető kezdeményezése, s a munkából az Önkormányzatra jutó rész sem 

lesz elhanyagolható. 

 

2019. október 13-án a választási kampány véget ért. A kampány során sok minden elhangzott, 

és méltatlan támadások célkeresztjében kellett dolgozni. Hangsúlyozza, semmit nem felejte-

nek el, de mindenen túl kell lépniük, mert a küzdelem eldőlt. A város polgármestere 30.000 

pápai ember polgármestere, a megválasztott 14 képviselő pedig 30.000 pápai ember ügyeiért 

felelős. Ennek a közös felelősségnek a vállalására hív mindenkit. Megköszöni a jelenlévők 

megtisztelő figyelmét.  

 

 

Felkéri Kövér László házelnököt ünnepi beszéde megtartására. 
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Kövér László házelnök 

Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megköszöni a megtisztelő lehetőséget, hogy ismét 

mondhat néhány szót a Képviselőtestület alakuló ülésén, úgyis, mint a város büszke polgára, 

bár megjegyzi, élete nagy részét nem ebben a közösségben élte le. Elmondja, dr. Áldozó Ta-

más polgármester és a két világháború közötti elődjének szavai lefedték mondanivalóját, ezért 

ünnepi szónoklat helyett, néhány tanulságot kíván levonni az elmúlt választás, és kampány 

eredményeiből. 

 

Az elmúlt választás a 25. választási kampány volt Pápán, amit 1990 óta, vagyis az elmúlt 30 

év során megvívtak, melybe 8 helyi önkormányzati, egy időközi polgármester-választás, 8 

országgyűlési választás, európai parlamenti választások és néhány komolynak mondható nép-

szavazás tartozik. Álláspontja szerint, minden eddigieket megelőzően a jelenlegi kampány 

volt a legmegrázóbb, mely önmagában is tanulsággal szolgál. Visszatekintve a 30 évvel ez-

előtti rendszerváltozás időszakára, érdemes mérlegelni, hogy a város honnan indult és hova 

jutott. Felidézi, hogy a városban 30 évvel ezelőtt milyen állapotok uralkodtak, példaként emlí-

ti a csatornázottság fokát és munkanélküliség helyzetét, és dr. Áldozó Tamás polgármester 

által elmondottakkal összhangban megállapítja, hogy valóban óriási utat járt be a város. Az 

elmondottakra hivatkozva hangsúlyozza, hogy a jelen nem az út vége, hanem a közepe. 

 

Megjegyzi, a demokratikus politika kellemetlen tulajdonsága, hogy az emberek az eredmé-

nyeket egy hét elteltével természetesnek tartják, és onnantól az érdeklődésük terébe az áll, 

amit még problémának éreznek. Álláspontja szerint, ettől működik a demokrácia és a közös-

ség, ennek hatására történik előrelépés. Egyetért dr. Áldozó Tamás polgármester szavaival, 

óriási a felelőssége a mindenkori városvezetésnek, mert nem érezheti egy-egy eredmény után, 

hogy elvégezte a feladatát, hiszen az a munka, amit a városvezetés magára vállal, semmikor, a 

ciklusok végével sem ér véget. Ötévenként is csak szünetet tart azért, hogy a város polgárai 

mérlegelhessék a város jó, vagy rossz irányba haladását.  

 

Elmondja, hogy Polgármester Úrral és Országgyűlési Képviselő Úrral közösen 30 éve tagja a 

FIDESZ-KDNP Pártszövetségnek. Megemlíti, nem tudja van-e még egy olyan 10.000 lélek-

szám feletti város, melynek vezetését szünet nélkül ugyanaz a politikai közösség látja el. Tu-

domása szerint Pápa az egyetlen olyan város, mely 1990 óta FIDESZ vezetés alatt áll még 

akkor is, ha nem minden esetben egyszínű. A jelenlegi városvezetés sem egyszínű, hiszen két 

párt adja a Polgármester Úr mögötti többséget. Hangsúlyozza, ha lehet fokozni a polgármester 

és a képviselők felelősségét, akkor a FIDESZ oldalán ez a felelősség még több, mintha pusz-

tán egy város iránti felelősség lenne, mert nem csak a lakosságnak, hanem a tágabb politikai 

közösségnek is felelősséggel tartoznak. A felelősséget nem szabad eljátszani sem a város la-

kóival, sem azokkal szemben, akik 1988-ben létrehozták az említett politikai közösséget. 

1989-ben Pápán is megalakult a megye első ellenzéki politikai szervezete. Visszatekintve az 

elmúlt 30 évre elmondható, hogy szimbolikusan párhuzamos utat tett meg Pápa városa és az 

ország. Elmondja, mikor belépett a hivatal épületébe megfigyelte, hogy mikor legutóbb itt 

járt, nem volt még az Esterházy-kastély kapuját ábrázoló grafika a falra kasírozva. Felidézi, 

hogy gyermekkorában mindig megcsodálta a Múzeumban található ehhez hasonló képet. 

Hangsúlyozza, a valóságban sajnos nem láthatta a kaput, mert azt elvitték, azonban az idősek 

elmeséléséből érezte, hogy ezzel egy fontos dologtól lettek megfosztva a pápaiak. Álláspontja 

szerint a város mindig is rebellis hangulatú volt, és mellé sértettség párosult. Azt sugallta, 

hogy lakóit többször is megfosztották valamitől. Elmondja, hogy a magyarokra általában is 

jellemző a sérelmi politizálás, mely talán a néplélek része. Véleménye szerint most jött el az 

az idő, Magyarország történetében épp úgy, mint Pápa történetében, amikor ezt a sértettséget 

háttérbe kell szorítani, és elfelejteni. 
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A 30 év kacskaringókkal megszakított útja alapvetően előrevitte az országot, és 2019-re el-

mondható, hogy Magyarország és Pápa város irányítása is azok kezében van, akiket megillet. 

Hangsúlyozza, nem mások, hanem ők írhatják a történelmüket, amennyiben méltók és alkal-

masak rá. Természetesen még Pápa város fejlődését tekintve is vannak ellenérdekeltek, és 

mindig lesznek olyan rivális érdekek, melyeken majd felül kell kerekedni. Kiemeli, a XX. 

században még soha nem volt ennyire uralható a saját sorsuk, mint jelenleg, mely újabb ré-

teggel terheli meg a képviselők felelősségét. 

 

Tisztelettel kéri a Képviselőtestület tagjait, hogy ennek a felelősségnek a tudatában végezzék 

az elkövetkezendő öt esztendőben azt a megtisztelő megbízatást, melyre a választópolgárok 

felhatalmazták őket. Elmondja, dr. Kovács Zoltán volt polgármester úrral és képviselő társá-

val közösen, valamint az egész FIDESZ-KDNP politikai közösség nevében tett ígéretét, mely 

szerint a korábbiakhoz hasonlóan, tudásukhoz mérten mindent megtesznek, nem csak a tör-

vényhozás eszközeivel, hanem a kormányzatnál való lobbizás eszközével, hogy is segítsék 

Pápát problémái megoldásában. 

 

A korábban megrázóként minősített választási kampánnyal kapcsolatosan felhívja a Polgár-

mester, a Képviselők és az ülést követők figyelmét arra, hogy a világ megbolondult. Állás-

pontja szerint kifordulni készül sarkaiból, hiszen olyan dolgok történnek meg, melyekre lé-

lekben senki nincs felkészülve, amik korábban még nem történtek meg, és amik átírhatják azt 

a rendszerváltozásoktól független erkölcsi rendet, amiben a jelenlévők többsége felnőtt. Jelen-

leg azok a közösségek vannak veszélyben, melyek nem a XX. században, hanem az elmúlt 

ezer esztendőben lehetővé tették, hogy ebben az országban, és városban magyarként éljenek 

az emberek. Megkéri a közéletre fejüket adó, nyilvánosan véleményt nyilvánító embereket, 

fontolják meg, hogy ha már a világ megbolondult talán nem a közéleti személyeknek kellene 

benne élen járni. A kampányidőszak elmúlt, de le kell vonni annak tanulságait. Úgy kell ké-

szülni a következő öt esztendőre, hogy az öt év múlva esedékes kampányban látható legyen 

az, hogy hiába képzeljük különbözőképpen a célokhoz vezető utat, és hiába tartozunk külön-

böző politikai csoporthoz, egy közösségnek, és egy nemzetnek a része vagyunk, melyet nem 

lehet kétségbe vonni. 

 

 

5. Alpolgármester megválasztása és eskütétele 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 74. § (1) bekezdése szerint a képviselőtestület - a polgármester javaslatára, 

titkos szavazással, minősített többséggel - saját tagjai közül alpolgármestert választ.  

 

Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy alpolgármesternek Unger Tamást válassza meg. 

 

Megkérdezi Unger Tamás képviselőt, hogy a jelölést elfogadja-e? 

 

Unger Tamás képviselő 

A jelölést elfogadja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a titkos szavazás szavazógéppel történik. A 

jelölt akkor lesz alpolgármester, ha a megválasztott képviselők több mint fele (8 fő) érvénye-

sen rá adta le szavazatát. 
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Megkéri a képviselőket, hogy szavazzanak az alpolgármester személyéről. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 5 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozta: 

 

134/2019. (X.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város al-

polgármesterének 

UNGER  TAMÁS 

képviselőt választja meg. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A szavazás eredményét figyelembe véve megállapítja, hogy Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a város alpolgármesterének Unger Tamás képviselőt megválasztotta. 

 

Megkéri Unger Tamás alpolgármestert, hogy tegye le az esküt. 

Megkéri a jelenlévőket, hogy az eskü időtartamára álljanak fel. 

 

Ezt követően Unger Tamás alpolgármester leteszi az esküt. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki munkájával, ötleteivel, javaslataival és néha kritikájá-

val, de legfőképpen szavazatával lehetővé tette, hogy ismételten a 9. számú egyéni választó-

körzet önkormányzati képviselőjévé választották, és ami által ismét hozzájárultak alpolgár-

mesteri megválasztásához is. A volt Kilián lakótelep és környéke erős véleményt fogalmazott 

meg és erős felhatalmazást adott meg saját képviseletére, mind a képviselőnek, mind a pol-

gármesternek. Megköszöni mindenkinek a sok segítséget, a biztatást, és legfőképpen a bizal-

mat, mellyel feléjük fordultak. Ahogy eddig is tette, ezután is szeretne mindent megtenni, 

hogy ezt a bizalmat megszolgálja. Megköszöni a családjának, hogy az elmúlt időszak kam-

pány-hangulatát otthonukban is elviselték, és biztos hátteret, támaszt nyújtottak a nehezebb 

napokban is, még ha sokszor nélkülözniük is kellett a délutánok és esték során. 

 

Elmondja, hogy egy olyan alkalom, mint a mai, ünnepélyessége és jelentősége mellett mindig 

egyfajta mérföldkő funkciót is betölt két önkormányzati ciklus között. Elválasztja, de össze is 

köti azokat. Röviden összefoglalva: tevékeny és emlékezetes évek vannak mögöttük, és – 

egyetértve Polgármester Úrral – a város fejlődése szempontjából fontos, talán soha meg nem 

élt évek vannak előttük, amelyeknek szerencse lesz részeseinek és irányítóinak lenni. Ebben a 

tekintetben meggyőződése szerint a két ciklus kiválóan kiegészíti majd egymást, hiszen az 

előzőekben megpályázott és megteremtett források most fognak látványosan tárgyiasulni, és 

gazdagítják majd a város összképét, ugyanakkor a pár év alatt megfogalmazott hosszútávú 

stratégiák ebben a ciklusban tudnak konkrét elemekben megjelenni, amelyekhez pályázati, 

vagy egyéb forrásokat kell találniuk, és a mielőbbi megvalósulást lehetővé tenniük. 

 

A lecsengő ciklus utolsó hónapjainak része mindig a kampány is, hiszen célja, hogy egyrészt 

összefoglalja a korábbit, másrészt célokat tűzzön ki a következőre. Az elmúlt kampányt na-

gyon sokáig fogjuk még emlegetni, elemezni, hiszen nagyon sok minden volt benne, ami az-

előtt sohasem. Minden esetre sok mindent tanultak belőle - többek között azt, hogy az alapel-

vek, értékek és játékszabályok milyen gyorsan elvesztik korábbi jelentőségüket, ha azokat egy 

közös érdek, vagy közös érzés felülírja. 
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Reméli azonban, hogy minden pápai önkormányzati képviselő legfőbb közös érdeke a város, 

annak fejlődése, lakóinak boldogulása, Pápa jövője. 

 

Wodrow Wilson, amerikai elnök szavaival: „Ha ököllel támadsz rám, biztos lehetsz benne, 

hogy az én öklöm kétszer olyan gyors lesz, mint a tiéd. De ha azt mondod, üljünk le, és be-

széljük meg a dolgokat, tisztázzuk a nézeteltéréseket, és ezek okát: rögtön kiderül, hogy tulaj-

donképpen nem is különbözik olyan nagyon a véleményünk, csak néhány pontban kell meg-

egyeznünk, mert sokban máris egyetértünk. Ha tehát megvan bennünk az együttműködéshez 

szükséges türelem és őszinteség, semmi akadálya az együttműködésnek.” 

 

Az elmondottak alapján egy dolog biztosra vehető: a következő évek munkájához szükség 

lesz mindannyiuk gondolataira, véleményére, képességeire, elszántságára, korrektségére, tü-

relmére és együttműködésére. 

 

Végezetül, ahogy korábban, most is Széchenyi István szavait tekinti a legfőbb iránymutatás-

nak közös munkájukra vonatkozóan: 

„Azokért élünk, akiket szeretünk, 

S azokért, akik igaznak tartanak. 

A jövőért élünk, a szépért, s jóért, amit tehetünk.” 

 

 

6. Tájékoztatás a polgármester illetményéről és költségtérítéséről 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester átadja az ülés vezetését Unger Tamás alpolgármesternek. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és (4) bekezdése szerint a polgármester megbízatásának idő-

tartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak az 

alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének 

80 %-ával. Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. 

 

Áldozó Tamás polgármester illetményének összege a hatályos törvényi szabályozás alapján 

797.700,- Ft.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester angol nyelvből komplex középfokú nyelvvizsgával rendelke-

zik, ezért a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 225/L. § (1) bekezdése és 141. § (6) 

bekezdése alapján 23.190,- Ft idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 71. § (6) bekezdése alapján a főállású 

polgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű 

költségtérítésre jogosult, ezért dr. Áldozó Tamás polgármester költségtérítésének összege 

119.655,- Ft. 

 

A Képviselőtestületnek határozatában a jogszabályhelyre hivatkozva rögzítenie szükséges a 

polgármestert megillető illetmény, az idegennyelv-tudási pótlék és a költségtérítés összegét. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel nem kíván részt venni a szavazásban. 
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Unger Tamás alpolgármester 

Kéri a testület döntését az alábbi határozati javaslatról: 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a polgármester 

illetményének, idegennyelv-tudási pótlékának és költségtérítésének rögzítésével kapcsolatos 

döntéshozatalból dr. Áldozó Tamás polgármestert kizárja tekintettel arra, hogy az ügy szemé-

lyesen érinti.” 

 

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

rozatot hozta: 

 

135/2019. (X.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a polgármester il-

letményének, idegennyelv-tudási pótlékának és költségtérítésé-

nek rögzítésével kapcsolatos döntéshozatalból dr. Áldozó Tamás 

polgármestert kizárja tekintettel arra, hogy az ügy személyesen 

érinti. 

 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Kéri a testület döntését az határozati javaslattal kapcsolatban: 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete rögzíti, hogy dr. Áldozó Tamás polgár-

mester 

a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) 

és (4) bekezdése, és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai 

és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1)-(3) bekezdése 

szerint 797.700.- Ft illetményre, 

b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/L. § (1) bekezdése 

és a 141. § (6) bekezdése alapján 23.190,- Ft idegennyelv-tudási pótlékra, valamint 

c) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) 

bekezdése szerint 119.655,- Ft költségtérítésre jogosult.” 

 

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

rozatot hozta: 

 

 

136/2019. (X.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete rögzíti, hogy 

dr. Áldozó Tamás polgármester 

a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71. § (2) és (4) bekezdése, és a köz-

ponti államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tag-

jai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. 

törvény 51. § (1)-(3) bekezdése szerint 797.700.- Ft illet-

ményre, 

b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 225/L. § (1) be-kezdése és a 141. § (6) bekezdése 

alapján 23.190,- Ft idegennyelv-tudási pótlékra, valamint 
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c) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése szerint 119.655,- 

Ft költségtérítésre jogosult. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

Unger Tamás ezt követően visszaadja az ülés vezetését dr. Áldozó Tamás polgármesternek. 

 

 

7. Döntés az alpolgármester illetményéről  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény rendelkezései szerint a főállású alpolgármester havonta illetményre 

jogosult. A hivatkozott törvény 80. § (1) bekezdése szerint Unger Tamás alpolgármester il-

letményét, száz forintra kerekítve kell megállapítani úgy, hogy illetménye minimum 558.400,- 

Ft, maximum 717.900,- Ft.  

 

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselőtestület az alpolgármester illetményét 

717.900,- Ft-ban állapítsa meg. 

 

Unger Tamás alpolgármester angol és német nyelvből komplex felsőfokú nyelvvizsgával ren-

delkezik, ezért a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 225/K. § (1), 225/L. § (1) és 141. 

§ (6) bekezdése alapján 77.300,- Ft idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. 

 

A Képviselőtestületnek határozatában a jogszabályhelyre hivatkozva rögzítenie szükséges az 

alpolgármestert megillető idegennyelv-tudási pótlék összegét. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel nem kíván részt venni a szavazásban. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület döntését az alábbi határozati javaslatról: 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alpolgármes-

ter illetményének és idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása során a döntéshozatalból 

Unger Tamás alpolgármestert kizárja tekintettel arra, hogy az ügy személyesen érinti.” 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a követ-

kező határozatot hozta: 

 

137/2019. (X.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alpolgármester 

illetményének és idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása 

során a döntéshozatalból Unger Tamás alpolgármestert kizárja 

tekintettel arra, hogy az ügy személyesen érinti. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület döntését az alábbi határozati javaslatról: 

 „1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzata-

iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján Unger Tamás alpol-

gármester illetményének összegét 717.900,- Ft-ban állapítja meg. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete rögzíti, hogy Unger Tamás alpolgár-

mester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/K. § (1) be-

kezdése, 225/L. § (1) bekezdése és a 141. § (6) bekezdése alapján 77.300,- Ft idegen-

nyelv-tudási pótlékra jogosult.” 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

138/2019. (X.26.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Ma-

gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLX-

XXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján Unger Tamás al-

polgármester illetményének összegét 717.900,- Ft-ban állapít-

ja meg. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete rögzíti, 

hogy Unger Tamás alpolgármester a közszolgálati tisztvise-

lőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/K. § (1) bekezdé-

se, 225/L. § (1) bekezdése és a 141. § (6) bekezdése alapján 

77.300,- Ft idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

 

 

8. Tájékoztatás az alpolgármester költségtérítéséről 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester:  

Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy azért kell új napirendi pontban tárgyalni az alpolgár-

mester költségtérítését, mert az alpolgármester havi illetményének 15%-ában meghatározott 

összegű költségtérítésre jogosult, melynek megállapításához a Képviselőtestületnek először az 

illetmény összegéről szükséges dönteni. Elmondja, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló törvény 80. § (3) bekezdése alapján Unger Tamás alpolgármester havonta illetményének 

15%-ában meghatározott 107.685,- Ft összegű költségtérítésre jogosult. 

 

A Képviselőtestületnek határozatában a jogszabályhelyre hivatkozva rögzítenie szükséges az 

alpolgármestert megillető költségtérítés összegét. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel nem kíván részt venni a szavazásban. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület döntését az alábbi határozati javaslatról: 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alpolgármes-

ter költségtérítésének rögzítésével kapcsolatos döntéshozatalból Unger Tamás alpolgármestert 

kizárja tekintettel arra, hogy az ügy személyesen érinti.” 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 1 ellenszavazat mellett a követ-

kező határozatot hozta: 

 

139/2019. (X.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alpolgármester költ-

ségtérítésének rögzítésével kapcsolatos döntéshozatalból Unger 

Tamás alpolgármestert kizárja tekintettel arra, hogy az ügy sze-

mélyesen érinti. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület döntését az alábbi határozati javaslatról: 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete rögzíti, hogy Unger Tamás alpolgármes-

ter a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 

107.685,- Ft költségtérítésre jogosult.” 

 

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

rozatot hozta: 

 

140/2019. (X.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete rögzíti, hogy 

Unger Tamás alpolgármester a Magyarország helyi önkormány-

zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 107.685,- Ft 

költségtérítésre jogosult. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

9. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2019. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosítá-

sáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) be-

kezdése alapján a Képviselőtestület az alakuló vagy az azt követő ülésén megalkotja vagy 

felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.  
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Elmondja, a rendelet-módosítás lényege abban foglalható össze, hogy az eddig működő öt 

állandó bizottság helyett három állandó bizottság működésére, továbbá a jelenlegi három tele-

pülésrészi önkormányzat mellett az Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy területén is részönkor-

mányzat megalakítására tesz indítványt. Létrehozza a fenntartható fejlődésért felelős tanács-

nok tisztségét, valamint szabályozza a képviselők, településrészi képviselők, bizottsági tagok 

és a tanácsnok tiszteletdíját. 

 

Megkérdezi van-e a kiküldött rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodás mellett megal-

kotja az alábbi rendeletet: 

 

16/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendeletét 

módosító, fenti számú önkormányzati rendeletét, az előterjesz-

tésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A szervezeti és működési szabályzat kihirdetése céljából 17.15 órakor szünetet rendel el. 

Megkéri a jelenlévőket, hogy erre az időre maradjanak a helyükön.  

 

 

A szünetet követően 17.20 órakor folytatódik a testület ülése. 

 

 

10. Bizottsági tagok és tanácsnok megválasztása, eskütétele 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az előző napirendi pontban létrehozott intézményeket személyesíti meg a 

tanácsnok, és bizottsági tagok megválasztása. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

törvény 49. § (1a) bekezdése alapján a képviselőt személyes érintettségére tekintettel nem 

szükséges kizárni a döntéshozatalból, amennyiben a képviselőtestület döntéshozatala saját 

tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul. 

 

Tájékoztatást ad a tanácsnoknak, a bizottság elnökeinek és tagjainak javasolt személyekről. 

 

Javasolja, hogy a határozati javaslat egyes pontjairól külön határozzon a Képviselőtestület.  
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Kéri a testület állásfoglalását a fenntartható fejlődésért felelős tanácsnok személyéről. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodás mellett a követ-

kező határozatot hozta: 

 

141/2019. (X.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fenntartha-

tó fejlődésért felelős tanácsnoknak dr. Töreki-Vörös Ibolya kép-

viselőt választja meg. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

 

 

Kéri a testület állásfoglalását a Gazdasági Bizottság elnökének és tagjainak személyéről. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 5 ellenszavazat mellett a követ-

kező határozatot hozta: 

 

142/2019. (X.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gazdasági 

Bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg: 

 

Elnök: Németh Zsolt 

Tagok: Bakos László 

Pintér Kálmán 

Süle Zsolt 

Dr. Vaitsuk Mária 

Zsegraics Gyula 

Dinev András 

Domonkos László 

Zsédenyi Péter 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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Kéri a testület állásfoglalását a Humánerőforrás Bizottság elnökének és tagjainak személyéről. 
 

A Képviselőtestület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 
 

143/2019. (X.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Humánerő-

forrás Bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg: 
 

Elnök: Venczel Csaba 

Tagok: Dr. Guias János Zsolt 

Kovács József 

Szabadkai Verita 

Dr. Vaitsuk Mária 

Baán Istvánné 

Kovács Arnold 

Mészáros Szabolcs 

Soós Imre 
 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
 

Kéri a testület állásfoglalását az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének és 

tagjainak személyéről. 
 

A Képviselőtestület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 
 

144/2019. (X.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Ügyrendi 

és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjait az alábbiak szerint vá-

lasztja meg: 
 

Elnök: Bakos László 

Tagok: Dr. Guias János Zsolt 

Németh Csaba 

Szabadkai Verita 

Venczel Csaba 

Bali István 

Baracska László 

Mód Károly 

Szalay Aladár 
 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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Megkéri a megválasztott bizottságok nem képviselő tagjait, hogy tegyék le az esküt. 
 

Megkéri a jelenlévőket, hogy az eskü időtartamára álljanak fel. 
 

Ezt követően a bizottságok megválasztott nem képviselő tagjai leteszik az esküt. 

 
11. Településrészi önkormányzatok megválasztásának előkészítésével kapcsolatos  

döntés 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 62. § 

(1) bekezdése alapján a Képviselőtestület valamely településrész sajátos érdekeinek képvise-

letére településrészi önkormányzatot hozhat létre települési képviselőkből és más, az adott 

településrészen élő választópolgárokból. A hivatkozott törvény alapján a tagokat az alakuló 

vagy az azt követő ülésen meg kell választani. 
 

Elmondja továbbá, a településrészi önkormányzatok megválasztásának előkészítésével kap-

csolatos döntés alakuló ülésen való meghozatalának indoka az, hogy így a lehető legrövidebb 

időn belül lehetőség lesz a részönkormányzatok megalakulására. 
 

Megkérdezi van-e a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

A Képviselőtestület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

145/2019. (X.26.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Városrészi 

Önkormányzatok tagjainak választását megelőző jelöltajánlásra 

nyitva álló időtartamot a következők szerint állapítja meg: 
 

Jelöltajánlás időtartama: 2019. október 30-tól 2019. november 

12-én 16.00 óráig. 
 

A Képviselőtestület ezzel egyidejűleg a jelöltajánlás lebonyolí-

tására vonatkozó szabályokat az előterjesztésben foglaltak sze-

rint jóváhagyja. 
 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy az érintett választó-

polgárok és civil szervezetek tájékoztatásával, valamint a jelölt-

ajánlás jogszabályoknak és e határozatban foglaltaknak megfele-

lő lebonyolításával kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 
 

Határidő: a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások számának 

megállapítása 2019. október 29. 

az ajánlásra jogosultak tájékoztatása 2019. október 

29. 

a jelöltajánlás lebonyolítása folyamatos, illetve leg-

később 2019. november 12-én 16.00 óráig 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkéri képviselőtársait, hogy az eskü letételét igazoló okmányokat az előtérben elhelyezett 

asztalnál szíveskedjenek aláírni, valamint kéri a megjelenteket, hogy ha úgy érzik fontos ese-

ményen vettek részt, úgy az ülésteremben elhelyezett vendégkönyvbe azt jegyezzék fel.  

 

Megköszöni a megjelenést, 17.30 órakor az ülést bezárja és mindenkit szeretettel hív az ülést 

követő pezsgős koccintásra, valamint az azt követő fogadásra. 

 

Felkéri a résztvevőket, hogy együtt énekeljék el a szózatot. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


