
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

 

Szám: A01/17-5/2020. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. december 19-i 

nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

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

Venczel Csaba, dr. Vaitsuk Mária, Németh Zsolt, dr. Guias János Zsolt, 

Zsegraics Gyula, 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, 

meghívottak jelenléti ív szerint, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

Bedecs Andrea köztisztviselő,  

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten 

keresztül követőket. A testület ülését 8.40 órakor megnyitja. 

 

Tájékoztatásul elmondja, hogy Pingiczer Sándor, aki a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

felügyelőbizottságának tagja, tisztségéről 2020. január 1-jei hatállyal lemond. A lemondás 

tudomásul vétele mellett elmondja, a felügyelőbizottsági tagnak lemondását követő 60 napig a 

társaság rendelkezésére kell állnia. A Képviselőtestület soron következő ülésén dönt a 

felügyelőbizottsági tagság betöltéséről. 

 

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

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal, hogy a 166. sorszámú 

sürgősségi indítványt a napirendek közé fel kell venni. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a fenti napirendről. 

 

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

határozatot hozza: 

 

169/2019. (XII.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. 

december 19-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

1. Személyi ügy  

Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy Városrész Önkormányzata 

tagjainak választása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2019. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzatának 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

3. 2020. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyása  

Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2019. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 

vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2019. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a közterület 

használatról szóló 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2019. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az államháztartáson 

kívüli forrás átvételéről és átadásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

7. Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 

Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

8. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Települési 

Értéktár Bizottsága tevékenységéről 

Előadó: Dr. Hermann István elnök 
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9. Beszámoló Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért 

Közalapítvány tevékenységéről 

Előadó: Dr. Lukács Endre kuratóriumi elnök 

 

10. Beszámoló a Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 

Közalapítvány tevékenységéről  

Előadó: Zsegraics Gyula kuratóriumi elnök 

 

11. Vegyes ügyek 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a Képviselőtestület tagjainak kiosztottak egy, a pápai Települési Értéktár Bizottság 

által készített tárgyat, mely a címer elmozdításával nyitható, és az Értéktárba megválasztott 

értékeket bemutató memóriajátékot tartalmaz. Megemlíti, hogy az ajándéktárgynak lesz egy 

leegyszerűsített változata is, ahol a memóriajátékot egy kisméretű táska fogja tartalmazni. 

Megköszöni a Települési Értéktár Bizottság munkáját. A képviselők Bíró Aurél A 

terrorcsapatok és a mindennapok terrorja a Magyarországi Tanácsköztársaság idején című 

kiadványát is megkapták. 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 148; 151; 152; 162 sorszámú előterjesztéseket 

egyhangúlag, a 150 sorszámú előterjesztést 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 

tartózkodás mellett megtárgyalásra, a 153 sorszámú előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja.  

 

1. Személyi ügy 

 Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy Városrész Önkormányzata tagjainak választása 

 

A napirend tárgyalásán a jelöltek közül jelen van Balogh Zoltánné, Bendli Krisztina, Herczeg 

Ferenc, Szabó Gábor, Tóthné Marton Veronika. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a részönkormányzat tagjainak megválasztását második alkalommal kísérelik meg, 

az első jelölési eljárás sikertelen volt. A jelölési folyamat eredményeképpen a 6 jelölt Balogh 

Zoltánné, Bendli Krisztina, Herczeg Ferenc, Polgárné Besenyő Ágota, Szabó Gábor és Tóthné 

Marton Veronika. Megköszöni valamennyi jelöltnek a vállalkozását, és azon polgárok 

aktivitását, akik jelölésükkel támogatták őket. Tájékoztatásul elmondja, a Képviselőtestület 

dolga, hogy a 6 jelölt közül 4 főt a részönkormányzat tagjává válasszon. A részönkormányzat 

elnöke a megválasztott önkormányzati képviselő, Zsegraics Gyula. A szavazás szavazólapok 

kiosztásával történik, és javasolja, hogy szavazatszedő bizottság létrehozásáról döntsön a 

Képviselőtestület. A szavazólapokon a 6 jelölt neve szerepel. 

 

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

 

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

 

Indítványozza, hogy a Képviselőtestület a szavazatszedő bizottság elnökének Bakos Lászlót, 

tagjainak Németh Csabát és dr. Guias János Zsoltot válassza meg. 
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Kéri a testület állásfoglalását a fenti javaslatról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozza: 

170/2019. (XII.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

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

17. § (3) bekezdése alapján a szavazatszedő bizottság tagjait az 

alábbiak szerint választja meg: 

 

Elnök: Bakos László  

Tagok: Németh Csaba  

 Dr. Guias János Zsolt. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a képviselők a szavazólapot a Hivatal nagytermében 

felvehetik, és az ott elhelyezett urnába kitöltve a bizottság előtt bedobhatják. A megválasztható 

részönkormányzati képviselők száma 4 fő ezért, minden önkormányzati képviselő igen 

szavazattal legfeljebb 4 főt támogathat, azonban valamennyi jelölt tekintetében állást kell 

foglalni. Érvényesen szavazni tollal, valamely körbe tett egymást metsző két vonallal lehet. A 

településrészi önkormányzati képviselő-választás eredményének kihirdetését követően a 

megválasztott képviselők a Képviselőtestület előtt esküt tesztnek. 

 

A szavazás időtartamára 8.55 perckor szünetet rendel el, majd a szünet után 9.10 perckor 

folytatódik a napirendek tárgyalása.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felkéri Bakos Lászlót, a szavazatszedő bizottság elnökét, ismertesse a választás eredményét. 

 

Bakos László a szavazatszedő bizottság elnöke Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy városrész 

tekintetében ismerteti a választás eredményét. A városrészi önkormányzat tagjainak 

megválasztásáról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 1. pontjával kapcsolatosan. 

 

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

határozatot hozza: 

171/2019. (XII.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) 

önkormányzati rendelete 44. § (1) bekezdése alapján Zsegraics 

Gyula önkormányzati képviselőt az Öreghegy - Kishegy - 

Törzsökhegy Városrész Önkormányzata elnökévé megválasztja. 

 

A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Nagy Krisztina jegyző 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület az Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy Városrész 

Önkormányzata tagjainak választása tekintetében a következő határozatot hozta: 

 

172/2019. (XII.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) 

önkormányzati rendelete 44. § (2) bekezdése alapján az Öreghegy 

- Kishegy - Törzsökhegy Városrész Önkormányzata 4 tagjának 

 

Balogh Zoltánnét 

Herczeg Ferencet 

Szabó Gábort 

Tóthné Marton Veronikát 

 

a jelöltek közül megválasztja. 

 

A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Képviselőtestület előtt a megválasztott tagok esküt tesznek. Megkéri a 

jelenlévőket, hogy az eskü időtartamára álljanak fel. 

 

Ezt követően a részönkormányzati képviselők esküt tesznek. 

 

Zsegraics Gyula önkormányzati képviselő a képviselőtestület üléséről távozott, jelen van 14 fő 

képviselő. 

 

11. Vegyes ügyek 

c) Pápai Városfejlesztő Társaság Kft-nek tagi kölcsön nyújtása 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Rádi Róbert, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

ügyvezetője. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a napirend előre hozására azért van szükség, mert az a 2020. évi átmeneti 

gazdálkodásról szóló rendeletet befolyásoló döntést tartalmaz. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

173/2019. (XII.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. 100%-os tulajdonosa a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak 

figyelembe- vételével – az előterjesztés 1. mellékletében 

foglaltak szerint – 2020. január 2-től 2020. december 31-ig 

történő visszafizetési határidővel 20 000 E Ft, azaz húszmillió 

forint összegű tagi kölcsönt nyújt a Kft részére, az Önkormányzat 

2020. évi költségvetése terhére. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert az 1. melléklet 

szerinti tagi kölcsön szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2020. január 2. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

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

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2020. évi átmeneti 

gazdálkodásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása lehetővé teszi az 

Önkormányzat előirányzatainak időarányos felhasználását, és kereteket határoz meg a 

sporttámogatásokról szóló felhívások határidőben történő kiírása érdekében. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

22/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzatának 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 

fenti számú önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 
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3. 2020. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyása  

Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző  

 

Az előterjesztést a Gazdasági 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 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

174/2019. (XII.19.) határozat 

1./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 119. §-ában foglaltak alapján a 2020. évi 

ellenőrzési munkatervet az előterjesztés 1. és 2. melléklete 

szerint jóváhagyja. 

 

2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy az ellenőrzések 

végrehajtásáról külső szakértő megbízása útján gondoskodjon. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

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

rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 

tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosításában a polgármester 1 év 

időtartamra, pályázati eljárás nélkül köthet átmeneti hasznosításról szóló szerződést, melyből 

kimarad a korábbi, legfeljebb egy alkalommal kitétel. 

 

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 5 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

23/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati 

rendeletét módosító, fenti számú önkormányzati rendeletét, az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2019. (...) önkormányzati 

rendelet-tervezete a közterület használatról szóló 11/2019. (VI.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság, a Borsosgyőri Településrészi Önkormányzat, a 

Kéttornyúlaki Településrészi Önkormányzat és a Tapolcafői Településrészi Önkormányzat 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a rendelet módosítása az eddig is meglévő, de nem rögzített eljárási szabályok 

pontosítását, és egyes korábban előforduló helyzet kizárását tartalmazza.  

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

24/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterület 

használatról szóló 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendeletét 

módosító, fenti számú önkormányzati rendeletét, az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 
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Zsegraics Gyula önkormányzati képviselő a képviselőtestület ülésére visszatért, jelen van 15 fő 

képviselő. 

 

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

rendelet-tervezete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester  

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

A rendelet-tervezetet a Humánerőforrás Bizottság és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatásul elmondja, a helyi polgári társulások támogatásának módjáról, formájáról, 

tartalmáról és eljárási rendjéről szóló rendelet megalkotásáról van szó. A rendelet a 

gyakorlatban már használt eljárási szabályokat fogalmaz meg jogszabályi formában. 

 

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 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

25/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló fenti 

számú önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

7. Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 

Előadó:  Dr. Nagy Krisztina jegyző  

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi dr. Nagy Krisztina jegyzőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése a beszámolóval 

kapcsolatban. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Nincs szóbeli kiegészítése. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy a beszámoló keretében egy olyan rendkívül alapos 

anyagot olvashattak, mely áttekintést nyújt a Pápai Polgármesteri Hivatal munkájáról, és arról 

a feltételrendszerről, melyben a kollégáik a munkájukat végzik. 

 

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

 

Dr. Töreki-Vörös Ibolya önkormányzati képviselő 

Elmondja, csatlakozik Polgármester Úr által elmondottakhoz. Álláspontja szerint, egy 

átgondolt és alapos munkát tarthat a kezében. Különösen az újonnan megválasztott 

képviselőtársai figyelmét szeretné felhívni arra, hogy a beszámoló a hivatal különböző 

területeinek tagolódását, felépítését és feladatait részletesen tartalmazza, mely a képviselők 

testületi és bizottsági munkáját is segíti a hivatal működésének átlátásában. Megköszöni dr. 

Nagy Krisztina jegyzőnek az alapos, jól elkészített anyagot. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a beszámoló nagy segítséget nyújt az 1990 óta hatályos magyar jogszabályok szerinti 

hatáskörök megoszlásának áttekintésében, a jegyzői és polgármesteri hatáskörök tisztázásában, 

a hivatali és hatósági ügyek megállapításában. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóval kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

175/2019. (XII.19.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.  

 

8. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága 

tevékenységéről 

Előadó: Dr. Hermann István elnök 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van dr. Hermann István, Pápa Város Önkormányzata 

Települési Értéktár Bizottságának elnöke. 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 

tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti dr. Hermann Istvánt, Pápa Város Önkormányzata Települési Értéktár Bizottságának 

elnökét, és megkérdezi van-e szóbeli kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban. 

 

Dr. Hermann István elnök 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 



11 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Megkérdezi, ki volt annak a kiadványnak a szerkesztője, aki a többször sürgetett munkát a 2019. 

évi munkatervben szereplő március havi megjelenési határidőre nem végezte el. Megemlíti, 

hogy a Képviselőtestület által elfogadott 2019. évi munkatervben az szerepel, hogy a Települési 

Értéktár Bizottság minden hónapban ülést tart, azonban a beszámoló szerint az idei évben 

csupán két alkalommal ülésezett. Megkérdezi, mi ennek az oka. Megjegyzi, a 2020. évi 

munkatervben is az szerepel, hogy a Bizottság havonta ülésezik. 

 

Dr. Hermann István elnök 

Elmondja, az üléseken többnyire a beérkezett értékjavaslatokat bírálják el, ezért ha nem érkezik 

javaslat nincs értelme összehívni a Bizottságot. Megjegyzi, szívesen tartanak bizottsági ülést, 

mert azokon a tagok jól érzik magukat, de elfoglaltságukra tekintettel csak akkor tartanak ülést, 

ha az szükséges. Elmondja továbbá, az említett kiadvány szerkesztőjével a Hivatal szerződést 

kötött, a Bizottság a szerkesztő rendelkezésére bocsátotta az általa kért adatokat, aki egy 

korábbi bemutató alkalmával szép, vetített formában az első két-három értéket illetően 

tájékoztatást nyújtott arról, hogyan fog kinézni az említett kiadvány. Megemlíti, a szerkesztő 

nevének kiadására nincs jogosultsága, de álláspontja szerint Grőber Attila képviselő a 

szerződésbe betekinthet. Felmerülhet, hogy a Bizottság kellő gondossággal járt-e el, de 

véleménye szerint, amit egy különösebb szerződéseket érintő jogosítványokkal nem rendelkező 

bizottság megtehet, azt megtették. Példaként említi, hogy a szerkesztőt többször keresték 

telefonon, ahol megerősítette, hogy a kiadvány készítése folyamatban van. Ezt követően 

felszólították a szerződésben foglaltak teljesítésére, valamint tájékoztatták a jogi 

következményekről, azonban ennek ellenére sem készült el a kiadvány. A felkért szerkesztő 

nem akarta, vagy nem tudta elkészíteni a rá bízott kiadványt. A végzettsége számítástechnikus, 

de korábban is foglalkozott grafikus kiadványok elkészítésével. Véleménye szerint a tudása 

megvolt a feladat teljesítéséhez. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, tekintettel arra, hogy a szerződés nem teljesült, kifizetés sem történt. Megemlíti, 

hasonló probléma áll fenn, mint ami a projektekről szóló tájékoztatásban is elhangzott, ha nincs 

kapacitása valakinek arra, hogy elkészítse, akkor olyan embert kell keresni, aki teljesíti. Reméli, 

hogy egy következő körben ez sikeres lesz. Elmondja, mivel nem készült el határidőre a 

kiadvány, van lehetőség arra, hogy a 2020-ban javasolt értékek is bekerüljenek, így nem válik 

azonnal elavulttá. Megjegyzi, amennyiben a kiadvány nyomtatott formában megjelenik, 

folyamatosan az elavulás problémájával fog küzdeni. Felhívja képviselőtársait, hogy 

eszközrendszerükkel ösztönözzék további javaslatok Bizottság elé kerülését, mert Pápán a 

lehetséges értékekhez képest az eddig nyilvántartásba vettek száma elenyésző, hiszen ennyi 

értékkel egészen kis települések is büszkélkedhetnek. Álláspontja szerint van még munka 

bőven és lehetne a Bizottságnak akár havonta ülése, ha kellő mennyiségű javaslattal árasztanák 

el. Nem az a feladata, hogy saját maga fogalmazza meg az értékeket, hanem a hozzá beérkezett 

javaslatok tekintetében kell állást foglalnia, továbbá az arra méltó javaslatokat felterjesztenie a 

Veszprém Megyei Értéktár elé, ahogyan korábban ennek eleget is tett. 

 

Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

Megköszöni, a kiosztott memóriajátékot. Elmondja, a beszámolóban szerepel, hogy 2019-ben 

a Bizottsághoz összesen két javaslat érkezett, egyfelől Somfai Jánostól a településen található 

címerek vonatkozásában, másfelől Szabadkai Veritától a Pápai Játékfesztivál felvételére.  
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A Bizottság szintén ebben az évben terjesztette fel a pápai Vadvirág Néptáncegyüttes 

tevékenységét a Veszprém Megyei Értéktárba. Javasolja a Bizottság tagjai számára, hogy egy-

egy értékre a sajtón keresztül is hívják fel a figyelmet, mert a város polgárai a Bizottság 

tevékenységéről, munkájáról évente egy alkalommal értesülnek, mely véleménye szerint kevés, 

és ezért is csökkenhet az ajánlások száma. Sok sikert kíván a Bizottság további munkájához. 

 

Szabadkai Verita önkormányzati képviselő 

Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont 

munkatársai az utolsó simításokat végzik két értéken, mégpedig az idén 30 éves Bakancsos 

Természetjáró Kört, valamint a 70 éves Képzőművész Kört fogják javasolni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Tájékoztatásában elmondja, hogy a Bizottság elnöke és tagjai ellenszolgáltatás nélkül végzik 

tevékenységüket, tehát tiszteletdíjat munkájukért nem kapnak. Megköszöni a Bizottság 

tevékenységét. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 5 ellenszavazat mellett 

és tartózkodás nélkül elfogadja Pápa Város Önkormányzatának 

Települési Értéktár Bizottsága tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

9. Beszámoló Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány 

tevékenységéről 

Előadó: Dr. Lukács Endre kuratóriumi elnök 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az Alapítvány 2019-ben támogatásról szóló döntést nem hozott. Reméli, hogy 2020-

ban lesz erre lehetősége. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért Közalapítvány 

tevékenységéről szóló beszámolóval kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 

tartózkodás mellett a Pápa Város Infrastruktúrájának 

Fejlesztéséért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót 

elfogadja. 
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10. Beszámoló a Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 Közalapítvány tevékenységéről 

Előadó: Zsegraics Gyula kuratóriumi elnök 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, Horváth Sándor tű. alezredes úr a Képviselőtestület ülésén nem tudott megjelenni, 

azonban arra kérte mondja el, hogy köszönik a Közalapítványhoz érkezett támogatást. 

 

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

 

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

 

 

Kéri a testület állásfoglalását a Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 Közalapítvány 

beszámolójával kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105 

Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

11. Vegyes ügyek 

a) Jelentés a Képviselőtestület nyilvános ülésein hozott lejárt határidejű 

határozatainak 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 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

176/2019. (XII.19.) határozat  

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 100/2018. 

(IX.27.) határozat, a 117/2019. (VIII.29.) határozat, a 

127/2019.(IX.26.) határozat, a 131/2019. (IX.26.) határozat és a 

161; 162; 163/2019. (XI.22.) határozatok végrehajtására adott 

jelentést elfogadja. 

 

 

b) A pápai Pedagógus Művelődési Ház közösségi tereinek felújítása című pályázat 

benyújtása 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

177/2019. (XII.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

TOP-7.1.1-16-H-069-2 számú Városi kulturális közösségi 

csomópontok kialakítása, felújítása, korszerűsítése pályázati 

felhívásra „A pápai Pedagógus Művelődési Ház közösségi 

tereinek felújítása” címen a pályázat benyújtásával. 

 

A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata 2020. évi 

költségvetésében felmerülésekor a szükséges saját forrást 

biztosítja. 

 

Utasítja a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2020. január 31. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

 

 

d) Gazdasági Program előkészítésével kapcsolatos döntés 

 

 

Az előterjesztést a Gazdasági 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 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

178/2019. (XII.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

Polgármestert, hogy az önkormányzati feladat-ellátás 

hatékonyságának növelése érdekében szükséges intézkedéseket 

tegye meg, valamint a megtett intézkedések eredményéről a 

Képviselőtestületet tájékoztassa. 
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A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

előterjesztésben foglaltak szerinti intézmény átvilágítással 

kapcsolatban a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat 

megtegye. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

 

e) Jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadásával kapcsolatos döntés 

 

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

hivatalvezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az előterjesztésben T/8017. törvényjavaslatként szereplő jogszabály a Magyar 

Közlönyben a 2019. évi CX. törvényként megjelent, és hatályba lépett. Elmondja továbbá, hogy 

a korábbi átalakításoknak köszönhetően az építésügyi igazgatás egy jelentős részét a fővárosi 

és megyei kormányhivatalokhoz csoportosították át, míg a másik része jegyzői hatáskörben 

maradt. Megjegyzi, a módosítás az önkormányzat szabályrendszerét, vagyis az építésügyi 

igazgatási tevékenység és a hatósági eljárás lefolytatására vonatkozó szabályokat nem érinti. 

 

Megkérdezi dr. Nagy Krisztina jegyzőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése a napirenddel 

kapcsolatban. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

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 10 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

179/2019. (XII.19.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jegyzői építésügyi 

államigazgatási feladatokat biztosító vagyon és vagyoni értékű 

jog átadás – átvétele tárgyában folytasson tárgyalásokat a 

Veszprém Megyei Kormányhivatallal, egyidejűleg 

felhatalmazza az ezzel kapcsolatos megállapodás megkötésére 

és a Teljességi nyilatkozat aláírására. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a megkötött 

megállapodás tartalmáról a Képviselőtestületet tájékoztassa. 
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Határidő: a megállapodás megkötésére: folyamatos, de 

legkésőbb 2020. január 31. 

a tájékoztatásra: a megállapodás megkötését követő testületi 

ülés 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pont szerint kötött 

megállapodással érintett vagyonelemek tényleges birtokba 

adásáról szóló jegyzőkönyvet aláírja. 

 

Határidő: 2020. március 1. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

f) Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

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 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

180/2019. (XII.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosításáról a Hivatal köztisztviselőit 

tájékoztassa, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Szabályzatot készítse el. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 
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g) Települési Értéktár Bizottság 2020. évi munkatervének és pénzügyi tervének 

elfogadása 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van dr. Hermann István, Pápa Város Önkormányzata 

Települési Értéktár Bizottságának elnöke. 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Gazdasági 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 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

181/2019. (XII.19.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Települési Értéktár Bizottság 2020. évre vonatkozó, az 

előterjesztés 1. mellékletét képező munkatervét jóváhagyja. 

 

Határidő:azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

 Dr. Hermann István elnök 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Települési Értéktár Bizottság 2020. évre vonatkozó, az 

előterjesztés 2. mellékletét képező pénzügyi tervét jóváhagyja. 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetésének előkészítésekor a 

döntést vegye figyelembe. 

 

Határidő:azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 Dr. Hermann István elnök  

 

 

h) Közterület elnevezés (Szabó Ervin utca) 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van dr. Hermann István, Köntös László és Mészáros Csaba. 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 

tartózkodás mellett, a Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás 

mellett elfogadásra javasolja. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az előterjesztés három pápai magánszemély, dr. Hermann István, Köntös László és 

Mészáros Csaba kezdeményezése, akik arra tesznek indítványt, hogy a Képviselőtestület a 

rendeletének megfelelő módon a Szabó Ervin utca elnevezésű közterületet Tisza Kálmán utcára 

változtassa meg.  

 

Megkérdezi, hogy a javaslattevők közül kíván-e valaki a javaslat mellett további érveket 

kifejteni. 

 

Megállapítja, hogy a javaslattevők nem kívánnak további érveket kifejteni. 

 

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

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Elmondja, egy mély vita kirobbantásának szándéka nélkül kérdezi az előterjesztőket, hogy a 

Szabó Miklóstól származó idézet, mely a szindikalizmushoz kapcsolja Szabó Ervin nevét 

kritikai idézet vagy dicséret, mert nem tudta eldönteni. Véleménye szerint az idézet inkább egy 

érv Szabó Ervin mellett. 

 

Mészáros Csaba magánszemély 

Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő néhány idézettel a megváltoztatás indokolásában 

szereplő megállapításokat igyekeztek alátámasztani. Emlékezete szerint az indokolásban úgy 

fogalmaztak, hogy a mai napig erősen vitatott Szabó Ervin az előterjesztésben felsorolt 

szélsőségesen marxista és kommunista eszmék elméleti és gyakorlati megvalósításában 

betöltött szerepe. Hangsúlyozza, nem állították indítványukban azt, hogy teljesen egyértelmű 

Szabó Ervin részvétele. Elmondja, a javaslatban szereplő, egymásnak ellentmondó idézetek 

szintén azt hivatottak alátámasztani, hogy Szabó Ervin szerepe nem teljeskörűen tisztázott. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Elmondja, Szabó Ervin valóban vitatott személyiség, azonban véleménye szerint egy 

tanulmányból nem illik fél mondatot idézni, ezért felolvassa Tarján M. Tamás tanulmányából 

az idézett mondat egészét, melyet az előterjesztők figyelmébe ajánl. A tudós valóban sokat tett 

a baloldali radikális eszmék magyarországi terjedéséért – és ezek közül tényleg a szocializmus 

lett a legjelentősebb –, és éppen ezért, ahogy Kunfi Zsigmond mondta, valóban „mindenki tőle 

tanulta a szocializmust”, gondolatai azonban jóval összetettebbek voltak annál, hogy személyét 

egyetlen irányzatba be lehetne illeszteni. Mészáros Csabának elmondja, hogy Szabó Ervin ádáz 

küzdelmet folytatott a marxizmussal, és Friedrich Engels gondolataival. Elmondja továbbá, 

hogy a szindikalizmus valóban egy teljesen új politikai-filozófiai irányzat, mely forradalmi, és 

attól forradalmi, hogy az irányzat álláspontja szerint a munkásmozgalomnak nem kell politikai 

pártot szervezni, mert a munkásság egyetlen terepe a szakszervezeti mozgalom, ezért a 

szindikalizmus kifejezetten egy szakszervezet barát mozgalom. Hangsúlyozza, az általa 

elmondottak nem jelentik azt, hogy Szabó Ervin nem vitatott személyiség, azonban azt sem, 

hogy Tisza Kálmán nem vitatott történelmi személyiség. Megemlíti, az örömmel tölti el, hogy 

Tisza Kálmán után javasolják elnevezni a közterületet, aki a magyar politikatörténetben 15 éven 

keresztül volt miniszterelnök, és politikai pártját liberális, szabadelvű pártnak hívták, azonban 

az Ő személyisége is vitatott tekintettel arra, hogy megszüntette a jászok, a kunok, a székelyek, 

a szász székek autonómiáját, valamint a Hajdú kerületet is. Hangsúlyozza, ez nem jelenti azt, 

hogy kevésbé vitatott.  
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Határozottan kijelenti, hogy véleménye szerint Szabó Ervint összemosni olyannal, amit soha 

nem cselekedett, minimum történelmi csúsztatás. Szabó Ervin, Szabó Ervinért felelős, aki 1918. 

szeptemberében halt meg, Szakács Árpád pedig tudomása szerint a Pesti Srácok egyik 

újságírója, aki az idézett szövegrészben Tisza István meggyilkolására való felbujtással vádolja 

Szabó Ervint. 

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Álláspontja szerint az utca átnevezése nem ördögtől való dolog, még akkor sem, ha egy 

ténylegesen vitatott személyről van szó, akinek azonban nem szabad elfeledkezni szakmai 

munkájáról sem. Elmondja, nem szeretne leragadni a személyneveknél. Véleménye szerint 

ennek a polémiának nem ez a lényege, hiszen az elmúlt kétszáz évre visszatekintve a magyar 

történelem politikai személyei közül nem találnának olyat, aki mindenki számára megfelelne, 

így ez örökös vitára adhatna okot. Hangsúlyozza, az utcanév megváltoztatása elsősorban az 

utcában lakókat érinti. Elmondja, tudatában van annak, hogy az Önkormányzatnak nincs 

jogszabályi kötelezettsége a lakók véleményének előzetes begyűjtésére az utcanév 

megváltoztatása, vagy az új utcanév megválasztása tekintetében, de véleménye szerint az 

önkormányzatiság elvét nem kellene teljesen feladni. Álláspontja szerint akkor beszélhetnének 

igazán önkormányzatiságról, ha ilyen kérdésekben megkérdeznék a helyiek véleményét azért 

is, mert a változás sokakat érint. Véleménye szerint ebben a kérdésben az érintetteknek kellene 

dönteni. Nem hiszi, hogy egy pápai szintű Önkormányzatnak ne lenne kapacitása az utcában 

lakó egy-kétszáz ember véleményének begyűjtésére, feldolgozására. Megjegyzi, nem egy 

pártiroda szája íze szerint kell történnie az utcanév elnevezésnek. Elmondja, egyetért 

Polgármester Úr bizottsági ülésen elhangzott szavaival, mely szerint valószínűsíthető, hogy az 

utca elnevezése korábban pártpolitikai okokból történt. Hangsúlyozza, a közterületet most is 

pártpolitikai okokból kifolyólag szeretnék átnevezni az ott lakók megkérdezése nélkül, hiszen 

sajnálattal látja, hogy az indítványozók egyike sem lakik a Szabó Ervin utca környékén. 

Megemlíti, más lenne a helyzet, ha egy ott lakó kezdeményezte volna ezt az ügyet. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megjegyzi, Mészáros Csaba a Szabó Ervin utca környékén lakik. Elmondja, az 1990-es évek 

elején lezajlott klasszikus viták ismétlődnek meg most, mikor késhegyre menő küzdelem folyt 

egy-egy régi, egyébként a pápai használatból már évtizedekkel korábban kivett, vagy el sem 

fogadott utcanév megváltoztatásáért. Példaként említi a Bajcsy-Zsilinszky utcával vagy a Gróf 

úttal kapcsolatosan folytatott vitákat. Elmondja továbbá, hogy a Képviselőtestület ülésének 

napirendje egy hete nyilvános és megismerhető, de a Szabó Ervin utcából egy érdeklődőt sem 

lát, aki ez ügyben véleményt kívánt volna formálni a Képviselőtestület nyilvános ülésén vagy 

közmeghallgatásán, holott azt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és az 

Önkormányzat gyakorlata is lehetővé teszi. Álláspontja szerint, az önkormányzatiság elve 

tökéletesen teljesül, ha a Képviselőtestület a saját hatáskörébe utalt kérdésekben döntést hoz. 

Szabó Ervin személyével kapcsolatban megjegyzi, véleménye szerint az, hogy melyik bal oldali 

irányzathoz tartozott, és abban a zűrzavaros világban éppen melyik áramlatnak volt a tagja, 

teljesen mindegy. Abban a zűrzavarban vitatkozhatott Kautzky-val és mindenféle jobbára 

elfelejtett emberrel, akiket legfeljebb az 1990 előtti történelemkönyvek tartottak fontosnak 

megemlíteni, és a zűrzavar 1919-ben soha nem látott tragédiába sodorta az országot. Szabó 

Ervin munkásságáról most is sokat hallhatunk, például, hogy Ő volt a Fővárosi Könyvtárhálózat 

megteremtője. Nyilvánvalóan könyvtártudományban nagyot alkotó magyar ember sok volt, és 

ahogy bizottsági ülésen is elmondta, ha az ilyen könyvtárosi tevékenység miatt utcát neveztek 

el valakiről, akkor tájékoztassák a második és harmadik számú ilyen elismerést kapott személy 

nevéről. Megjegyzi, lehetne ilyen, de nincs.  

Az elismerés hiánya azt is mutatja, hogy sajnálatos módon milyen megítélése van annak a 

teljesítménynek, amit a könyvtáros világban kutattak fel magyar tudósok és szakemberek. 
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Elmondja, a Képviselőtestület korábban is fontolóra vette már a Szabó Ervin utca nevének 

megváltoztatását, azonban az akkori utcanév-változtatási folyamat megállt, hiszen volt több 

olyan kezdeményezés melyet a Képviselőtestület nem vitt végig. Példaként említi azt a 

kezdeményezést, melyben kérték, hogy a Csóka legyen hivatalos közterület-elnevezés. 

Álláspontja szerint, jelenleg a beérkezett javaslatról kell dönteni, melyet el tud fogadni, hiszen 

lehetnek vitatott személyiségei a történelemnek, azonban vannak olyanok, akiket nem nagyon 

szokott senki vitatni, ilyen például Kossuth Lajos, Széchenyi István vagy Deák Ferenc. 

Elmondja, véleménye szerint lennének még néhányan, például Bethlen István vagy Tisza 

István, akik bőven megérdemelnék azt, hogy utcák vagy terek viseljék a nevüket, nem csak 

Pápán, hanem az ország többi településén is. Megjegyzi a későbbiekben fog kiderülni, hogy 

bekövetkezik-e az a pillanat, mikor a magyar történelemből a magyar közbeszédben a liberális 

véleményterror közepette nem csak baloldali teljesítményeket lehet értékelni, hanem 

jobboldaliakat is, mindenféle aljas rágalom nélkül. 

 

Venczel Csaba önkormányzati képviselő 

Véleménye szerint a településen egy utca elnevezése olyan értéket szimbolizál, mint 

amilyenekkel a Települési Értéktár Bizottság dolgozik. Elmondja, a közelmúltban más 

településeken, például 2017-ben a Botka László által vezetett Szeged városában, 2019 nyarán 

pedig Kalocsa városában több utcát neveztek át hasonló gondolatok alapján. Kijelenti, 

támogatja az indítvány elfogadását. 

 

Dr. Hermann István magánszemély 

Megjegyzi, Grőber Attila önkormányzati képviselő felsorolta Tisza Kálmán által megszüntetett 

autonómiákat, de azt elfelejtette mondani, hogy abban az időben egy új, másfajta közigazgatási 

rendszer jött létre, mely a mai közigazgatás alapja is. Az említett területeket megyésítették, 

mely érintette a területi autonómiák korábbi jogosítványait, azonban ezeket szintén az 

önkormányzatiság határozta meg. Hangsúlyozza, Tisza Kálmánt elsősorban nem a nemzetközi 

és Magyarországot érintő szereplése miatt, hanem a Pápán végzett tevékenységére tekintettel 

tartja alkalmasnak. A Dunántúli Református Egyházkerületnek a leghosszabb ideig hivatalban 

lévő főgondnoka volt, mely időszakban nem csak adminisztrációs feladatokat látott el. 

Főgondnoksága alatt épült meg a Pápai Református Kollégium jelenlegi épülete, ami komoly 

építészeti teljesítményt jelent. Elmondja továbbá, annak idején szó volt a kollégium 

Komáromba költöztetéséről, és annak Pápán maradásában rendkívül nagy szerepet játszott a 

főgondnoksági pozíció betöltése, mely biztosította a megfelelő minőségű, nagyságú és a 

korszerű oktatási követelményeknek megfelelő épületet is. Hangsúlyozza, Tisza Kálmán 

főgondnokként magánvagyonából komoly összegeket áldozott arra, hogy a szegény sorsú 

diákok tanulhassanak az intézményben. Oktatásukhoz tandíjmentesítéssel és szállás 

biztosításával járult hozzá. Elmondja, Tisza István miniszterelnöki tevékenysége ennél 

sokszínűbb és értékelése pártpolitikai állásponttól is függ, mellyel az indítvány során nem 

kívántak foglalkozni, hiszen egy utcanév elnevezésnek ez nem lehet a feladata. Megjegyzi, 

Szabó Ervin nem Tisza István meggyilkolásában, hanem az ellene előkészített szerencsére 

sikertelen merényletben vett részt, amelynek nyoma ma is megtalálható a Parlament elnöki 

pulpitusánál.  

 

Mészáros Csaba magánszemély 

Elmondja, a bizottsági ülésen és most is felmerült az a kérdés, hogy miért a város három olyan 

polgára kezdeményezi a közterület névváltoztatását, akik nem az érintett utcában laknak.  

Álláspontja szerint, legyen szó a Szabó Ervin utcáról, vagy bármely más utcáról, térről, 

közterületről, ami Pápa területén van, nem az ott lakók, hanem Pápa közösségének közterülete. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy 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 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

 

182/2019. (XII.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított 

feladatkörében eljárva a Pápa, Szabó Ervin utca elnevezésű 

közterületet Tisza Kálmán utcának nevezi el. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

jegyzőt, hogy az utcanév változással kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

i) Tájékoztatás a 2019. november 30-ig történt ingatlanok értékesítéséről 

 

Az előterjesztést a Gazdasági 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 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

183/2019. (XII.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete − az 

önkormányzat vagyonáról szóló rendelet értelmében, a 

Polgármester és a Gazdasági Bizottság hatáskörében értékesített 

ingatlanok vonatkozásában – a 2019. november 30-ig történt 

ingatlanok értékesítéséről szóló tájékoztatást az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően elfogadja. 
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j) Városi kulturális közösségi csomópontok kialakítása, felújítása, korszerűsítése című 

felhívással kapcsolatos pályázat benyújtása 

 

Az előterjesztést a Gazdasági 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 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

184/2019. (XII.19.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

TOP-7.1.1-16-H-069-2 számú Városi kulturális közösségi 

csomópontok kialakítása, felújítása, korszerűsítése pályázati 

felhívásra a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ által 

benyújtandó „A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 

TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006 azonosító számú, „…mint vízbe 

dobott kavics…” című projektjéhez kapcsolódóan 2 db közösségi 

csomópont kialakítása” című pályázat benyújtásával. 

 

A Képviselőtestület 

- tulajdonosi hozzájárulását adja a projektnek a tulajdonában 

álló Pápa, Képző u. 20. sz. alatti 1990/12/A/82 hrsz-ú és a 

Pápa 3987/A/2 hrsz-ú ingatlanokon történő 

megvalósításához, 

- vállalja, hogy biztosítja az ingatlanoknak a projekt kötelező 

fenntartási időszakában (pénzügyi befejezéstől számított 5 

év) a fejlesztés céljára rendelkezésre állását és 

- a projekt megvalósításához szükséges együttműködési 

megállapodást megköti. 

 

A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata 2020. évi 

költségvetésében felmerülésekor a szükséges saját forrást 

biztosítja. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló 

nyilatkozat kiadására és az együttműködési megállapodás 

megkötéséhez szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2020. január 31. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető   

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 Szabadkai Verita igazgató 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatásul elmondja, Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke levelében megköszönte 

Pápa Város Önkormányzatának, hogy a Magyar Iskolaválasztási Programjához 450.000,- Ft 

összegű támogatást nyújtott, melyből Losonc és Vidéke, vagyis Losonc és Hetény települések, 

valamint Komárom és Vidéke részesült. A támogatást ösztöndíj formájában összesen 45 

magyar iskolakezdő kisdiák kapta. Az ösztöndíjak átadásán az Önkormányzat képviseletében 

mindkét helyszínen részt vett.  

 

Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy Bakos László önkormányzati képviselőt a Pápai 

Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsába delegálta. Megemlíti, kizárólag 

azon tanácsokba kellett új tagot delegálni, ahol megszűnt a korábbi tag jogviszonya, így az 

intézményi tanácsokba korábban delegált tagok személye változatlan.  

 

Megköszöni a 2019. évi munkát, mely 2020-ban a költségvetés megtárgyalásával folytatódik, 

ezért a Képviselőtestület soron következő ülésének időpontja februárban várható. Megjegyzi, 

januárban akkor lesz Képviselőtestületi ülés, ha azt valamilyen rendkívüli ügy indokolja. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 10.00 órakor bezárja és mindenkit szeretettel 

hív az ülést követő pezsgős koccintásra. 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


