
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/17- 186 /2020. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. augusztus 28-i nyilvános 

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Szabadkai Verita, dr. Töreki-Vörös Ibolya, dr. Guias János Zsolt, Grőber Attila, 

Bakos László, Venczel Csaba, dr. Vaitsuk Mária, Zsegraics Gyula, Kovács József, 

Németh Csaba, Pintér Kálmán, Süle Zsolt képviselők, 14 fő. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző, 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző, 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető, 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető, 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető, 

meghívottak jelenléti ív szerint, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

Bedecs Andrea köztisztviselő, 

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

Távolmaradását bejelentette Németh Zsolt képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten keresztül 

követőket. A testület ülését 8.00 órakor megnyitja. 

 

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

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2020. augusztus 15-én elhunyt Makkai Miklós, aki 1996-ban 

Pápa Városért Érdemérem kitüntetésben részesült. 2020.április 28. napján elhunyt dr. Molnár 

Dániel, aki részére ebben az évben adományozta Pápa Város Díszoklevelét a Képviselőtestület, 

azonban kitüntetését sajnos augusztus 20-án már nem tudta átvenni. Kéri, 1 perces néma felállással 

emlékezzenek meg az eltávozottakról.  

 

Tájékoztatásul elmondja továbbá, hogy a 189. számú Magyar Közlönyben megjelent a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának 

növeléséről szóló 1529/2020. (VIII.14.) Korm.határozat, melynek értelmében a Kormány az 

Önkormányzat barnamezős beruházását 1.387.583.408,- Ft többlettámogatásban részesítette, mely 

összeget a következő módosítás során építik be a költségvetésbe. 

Beszámol arról, hogy a kampeni polgármester megkereste a testvérvárosi kapcsolat jövőjének 

tervezésével, mivel olyan megszorításokra kényszerül a kampeni képviselő-testület, hogy jövő 

évre már nem lesz forrásuk a testvérvárosi kapcsolatok ápolására. Az eddigi együttműködés 
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eredményeit összegezték, és abban egyeztek meg, hogy mostantól másfajta, kevésbé szoros 

együttműködés következik. A változásokat az is okozta, hogy az az elkötelezett városvezetői kör, 

akik szívesen és lelkesen vettek részt a közös programokban, és motorjai voltak az 

együttműködésnek, meghaltak, vagy életkorukból következően kivonultak a közéletből. A 

jelenlegi városvezetés nem ennyire elkötelezett. Ki kellene mondani, hogy ahogy egy testvérvárosi 

kapcsolatnak van  kezdete, úgy lehet vége is. Példaként említi Casaleccio di Reno városát, akikkel 

a gyakorlati kapcsolat már évekkel ezelőtt megszakadt. 

Bejelenti, hogy a Jegyző asszony döntése alapján, amivel ő egyetért, 2020. szeptember 1. napjától 

a Városfejlesztési Osztály vezetője Rádi Róbert lesz. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2020. szeptember 3-án 11 órakor bokréta ünnepet tartanak a 

Téglagyári úti beruházás legmagasabb pontjának elérése alkalmából, mely esemény egyben a 

pályázat kötelezően megtartandó eleme is. 

Megemlíti, a koronavírus-járvány pápai adatait tartalmazó statisztikát a képviselők az ülés előtt 

megkapták. Amikor vége lesz a járványnak, jónak tartaná, ha összesítenék annak következményét 

a város életére és gazdaságára. 

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását.    

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban szereplő napirendekről. 

 

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

határozatot hozza: 

 

102/2020. (VIII.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2020. augusztus 

28-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2020. 

(…..) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 

14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

2. Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról   

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester     

  Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2020. 

(…..) önkormányzati rendelet-tervezete az építményadóról 

szóló 28/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

4. Döntés a Pápa Városi Televízió megszüntetéséről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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5. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

és Közterület-felügyelete elmúlt 5 évben végzett tevékenysé-

géről 

Előadó: Bakó István intézményvezető 

 

6. Vegyes ügyek 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság az 52., az 54. és az 58. sorszámú 

előterjesztéseket egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. Az érintettek kérésére a 4. napirenddel 

kezdik a tárgyalást. 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

4. Döntés a Pápa Városi Televízió megszüntetéséről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Boros Katalin, a Pápai Platán Nonprofit Kft. ügyvezetője, és 

Varga András a Pápa Városi Televízió vezetője. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, a Humánerőforrás 

Bizottság 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

103/2020. (VIII.28.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa 

Városi Televízió A01/491/2020. számú megszüntető okiratát - 

amely az előterjesztés mellékletét képezi - jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése 2020. szeptember 30. napjával lép 

hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 
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A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 

megszüntető okirat aláírására, illetve hiánypótlás esetén a 

megszüntető okirat ismételt benyújtásához szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa 

Városi Televízió önkormányzati költségvetési szerv útján 

ellátott, az alapító okiratában szereplő közfeladatait 2020. 

október 1. napjától a Pápai Platán Nonprofit Kft. részére adja át 

közfeladat-ellátási, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 25/ A. § (7) bekezdése szerinti 

továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közfeladat 

ellátásához szükséges feltételeket a Pápai Platán Nonprofit Kft-

vel kötendő közfeladat ellátási/szolgáltatási szerződésben 

foglaltak szerint biztosítja, a feladat ellátásához szükséges ingó 

és ingatlan vagyont a Kft. rendelkezésére bocsátja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a közfeladat 

ellátása érdekében a Pápai Platán Nonprofit Kft-vel, 2020. 

október 1-jei hatályba lépéssel kössön közfeladat-

ellátási/szolgáltatási szerződést, valamint a feladat ellátásához 

szükséges ingó és ingatlan vagyon használatára ingyenes 

használati szerződést. 

 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Boros Katalin ügyvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

Pápai Platán Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy kezdeményezze 

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál a Pápa Városi 

Televízió 4743-4/2013. számú, Hatósági szerződés földfelszíni 

digitális televízió-műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság 

gyakorlására szóló 2032. szeptember 6. napjáig érvényes 

engedély módosítását, illetve felhatalmazza a Nemzeti Média- 

és Hírközlési Hatóság előtti - a médiaszolgáltatási tevékenység 

végzéséhez kapcsolódó - valamennyi eljárásra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Boros Katalin ügyvezető 
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4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja Pápa 

Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési 

Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete vezetőjét, hogy az 

előterjesztésben foglaltak figyelembe vételével a Szervezeti és 

Működési Szabályzat szükséges módosítását végezze el, és az 

egységes szerkezetű szabályzatot terjessze Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra. 

 

Határidő a benyújtásra: 2020. szeptember 15. 

Felelős: Takács János intézményvezető 

 

Határidő a jóváhagyásra: 2020. szeptember 30. 

Felelős: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2020. (…..) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2020. évi 

költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

    Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői, a jelenléti ív szerint.  

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 

mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Süle Zsolt képviselő 

Véleménye szerint ez egy óvatos költségvetési javaslat. Megérti, hogy a jelen helyzetben nehéz 

javaslatot tenni a második félév költségvetésére, mivel a GDP nagy mértékben csökken, az 

államháztartás hiánya hatalmas méreteket ölt, így a város veszteségét meg sem tudják becsülni. 

Megkérdezi a polgármestert, honnan kívánják pótolni a kb. 100 milliós veszteséget, ami a város 

költségvetését éri. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elismeri, hogy csökkennek az önkormányzat bevételei. Kormányzati döntés következménye a 

gépjárműadó elvonása, és az idegenforgalmi adót érintő változás, emellett a gazdasági folyamatok 

is lényegesen befolyásolják az önkormányzat forrásait. Amikor nem teljesülnek az önkormányzat 

tervezett bevételei, akkor két eszközt vesznek igénybe a hiány pótlására, egyrészt igénybe veszik 

a tartalékokat, amik a korábbi gondos gazdálkodás következtében rendelkezésre állnak, másrészt 

csökkentik a kiadásokat. Ezek az eszközök egyelőre elegendő mozgásteret jelentenek a 

költségvetés egyensúlyához. Felhívja a figyelmet, a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő 

gazdasági társaságok beszámolóit a következő ülésen fogják tárgyalni, ahol látható lesz a 

gazdálkodásuk eredményessége, és a gazdasági társaságok 2019. évi gazdálkodásából több mint 

száz millió Ft eredményt fognak átcsoportosítani a költségvetésbe, ami az év elején nem ismert 

többlet-bevételt jelent. Ennek, valamint a barnamezős beruházás többletköltségei elfogadásának 
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következtében körülbelül 1 milliárd 550 millió Ft-tal nő a költségvetés bevételi oldala, emellett a 

TOP keretében 650 millió Ft többlet-igényt nyújtottak be, amit még nem bíráltak el, illetve a 

jelenleg folyamatban lévő közbeszerzések során felmerülő többletköltségek megtérítését is 

igényelni fogják, a jelenlegi eljárásrend keretei között. Hozzáteszi, a legjelentősebb 

önkormányzati bevétel, az iparűzési adó mértéke a szeptember 15-i adófizetési határidő leteltét 

követően válik ismertté. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Megkérdezi a polgármestert, hogy a reklámtáblák bevétel kieséséből nincs vesztesége az 

önkormányzatnak, vagy csak kimaradt a felsorolásból. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Válaszában elmondja, valóban ki fog esni 7 millió Ft. Az építményadó változása következtében 

változnak az adótárgyak, a kivetett építményadó évről-évre változik. Amikor volt lehetőség arra, 

hogy a reklámhordozókat megadóztassák, akkor megtették, amikor azt a jogszabály kizárja, 

tudomásul veszik. Bejelenti, hogy az önkormányzat 18 milliárd forintos költségvetéséhez képest, 

7 millió Ft nem fog befolyni a jövőben.  

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 5 tartózkodás mellett megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

 

22/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) 

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 

 

 

 

2. Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról   

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester     

   Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői, a jelenléti ív szerint.  

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Humánerőforrás Bizottság, valamint a négy 

településrészi önkormányzat egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni munkatársainak a költségvetés I. félévi végrehajtása során végzett munkáját, minden 

közalkalmazottnak és köztisztviselőnek akit érint, hogy elfogadta illetményének közös 

megegyezéssel történő csökkentését, valamint a képviselőknek, hogy elfogadták tiszteletdíjuk 

kifizetésének felfüggesztését. Reméli, hogy hamarosan mindent vissza lehet téríteni a korábbi 

mértékre, beleértve az intézményi átszervezésekkel érintettek fizetését is.  

 

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

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza:  

 

104/2020. (VIII.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 

2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2020. (…..) 

önkormányzati rendelet-tervezete az építményadóról szóló 28/2010.(XII.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

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

rendeletet: 

 

23/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

építményadóról szóló 28/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 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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4. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-

felügyelete elmúlt 5 évben végzett tevékenységéről     

Előadó: Bakó István intézményvezető 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bakó István, a Városgondnokság vezetője. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 

elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Süle Zsolt képviselő 

Megkérdezi, lenne-e arra lehetőség, hogy városszerte legalább 30 db közterületi hulladékgyűjtőt 

helyezzenek ki többletként, ebből szerinte 10-15 darabnak a Várkertbe kellene kerülnie, mivel ott 

sok pad van, sokan sétálnak, futnak, szabadidejüket töltik, és tudomása szerint csak 5-6 

szemétgyűjtő van az egész területen. Azt nem tudja garantálni, hogy a lakosság használni is fogja 

a gyűjtőedényeket, de a Képviselőtestület feladatának érzi, hogy a lehetőséget megteremtsék. 

Kifejti, a lakosság hozzá eljuttatott véleménye szerint késve végzik el a szükséges karbantartásokat 

a Városgondnokság dolgozói, amikor már túl nagy a gaz, a sövény ránő a kerékpárútra, vagy a 

közterületi szemétgyűjtőknek a környéke is tele van hulladékkal. Kérdése, hogy az 

intézményvezető szerint elegendő-e a humánerőforrás és az anyagi forrás ezen feladatok 

ellátásához, milyen módon lehetne a feladatellátás színvonalát javítani. 

Az illegális hulladéklerakás felszámolását fontosnak tartja, az ellenzéki képviselőkre is számíthat 

a város ebben. Megjegyzi, hogy a Közterület-felügyelet Városgondnoksághoz történő 

áthelyezésekor egyik indok volt, hogy így hatékonyabban tudnak fellépni az illegális szemetelők 

ellen. Megkérdezi, hogy a közterület felügyelőknek sikerült-e már illegális hulladéklerakóhelyet 

felszámolni, esetleg történt-e tettenérés, feljelentés ilyen ügyben. 

 

Pintér Kálmán képviselő 

Három kérést fogalmaz meg a volt Kilián lakótelep környékére vonatkozóan. A Klauzál Gábor 

utca 2. számú épület környékén, mint azt korábban kérte, két fa kivágása lenne szükséges. Kérése 

továbbá, hogy a Vízmű utcai játszótér homokozójának töredezett szegélye helyett környezetbarát 

megoldást találjanak, illetve az egész területen kéri a járdák akadálymentesítését, mert pl. a Tisza 

Kálmán utcán vagy a Vásár téren a buszhoz közlekedőket akadályozza a 20 cm-es szintkülönbség.  

 

Bakó István intézményvezető 

Válaszában elmondja, hozzávetőleg 300 közterületi hulladékgyűjtő van jelenleg a városban, amit 

folyamatosan cserélnek az elhasználódás ütemében, évente körülbelül 20-30 db-ot, valamint a 

lakossági igények alapján igyekeznek új szemétgyűjtőket kihelyezni, megjegyzi, a közelmúltban 

az autóbusz-megállókban helyeztek ki új gyűjtőket. A Várkert teljes rekonstrukciójára készülnek, 

ezért ott ténylegesen csak a jelenlegi szintet tartják addig. Megjegyzi, egy ember egy gépkocsival 

folyamatosan üríti a szemétgyűjtőket, a város egész területét bejárva. 

A fűnyírással 2,5 – 3 hetente érnek körbe a város területén, amennyiben csapadékos az idő, lehet 

hogy gyakoribb fűnyírás lenne szükséges. A munka segítése érdekében jelenleg olyan fűnyírók 

beszerzése van folyamatban, amelyek össze is gyűjtik a levágott füvet. 
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Amennyiben a Várkert területét igényesebben kívánják művelni, az három embernek korszerű 

eszközökkel folyamatos munkát jelent. A megnövekedett feladatok miatt minimális 

létszámnövekedésre lesz szükség az eszközbeszerzés mellett, vagy pedig vállalkozót kell bevonni 

a feladatok ellátásába. 

A sövényeket évente három alkalommal nyírják: május, július és október hónapban, ezt 

elégségesnek tartja, hozzá panasz emiatt még nem érkezett. A korábban magasra növesztett 

sövényeket folyamatosan vágják vissza alacsonyabbra. 

Kifejti, a Közterület-felügyeletet teljesen újjá kellett építeni. A tavalyi évben október 18-ig csak 

figyelmeztetések kihelyezésére volt jogosítványa a személyi állománynak, a szükséges vizsga 

hiányában. Folyamatosan igyekeznek a jogszabályoknak megfelelő magatartás betartatása 

érdekében kapcsolatot kialakítani a lakossággal. Lejárt okmányokkal közterületen parkoló 

gépkocsit eddig tíz darabot szállítottak el. Az illegálisan lerakott hulladékot minden esetben 

átvizsgálják a közterület felügyelők, és amennyiben beazonosítható a hulladék tulajdonosa, úgy 

eljárást indítanak. Ez gyakran megtörténik. 

A fák karbantartását alpinista favágó tudással is rendelkező erdésztechnikus végzi, ami meglátása 

szerint minőségi javulást jelent a faápolási feladatok ellátásában. Folyamatosan vágják ki az 

elszáradt fákat, valamint alakítják a lombkoronákat. A folyamatos munka ellenére is növekszik a 

lista, amin az elvégzendő feladatok vannak felsorolva. Nagyobb kapacitást a fűnyírási munka 

befejeztével tudnak fordítani a fakivágásokra, akkor három csapat fog fakivágási és lomb nyesési 

munkát végezni. 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a közelmúltban kapta kézhez a játszóterek felmérésének 

eredményét, ami alapján a kéttornyúlaki játszótér nem felel meg az előírásoknak, ott játékok 

áthelyezésére kell sort keríteni. A Vajda lakótelepi játszótéren a balesetveszélyes játékokat kell 

eltávolítani, amit nem pótolnak, mivel a futókörhöz kapcsolódóan a közelben kerül kialakításra új 

játszótér. A volt Kilián lakótelepi játszótéren valóban nem túl jó megoldás a betonszegély, azonban 

az kívül van az esési téren, így balesetveszélyt nem jelent. Az elkövetkező időszakban valamikor 

foglalkozni kell a problémával, ez a nem sürgősen elvégzendő feladataik között szerepel. 

Elmondja, a járdák akadálymentesítése folyamatosan történik a városban, ahol új járda készül, 

vagy karbantartási, felújítási feladatokat végeznek, ott akadálymentes járdák készülnek. Elismeri, 

hogy még sok feladat van e téren. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, hogy milyen százalékos arányt képviselnek a pápai vállalkozók a Városgondnokság 

által megrendelt munkálatoknál.  

További kérdése, hol tart a Városgondnokság átvilágítása, ami az előző ülés anyagában szerepelt, 

és ami alapján javaslat készülhet az átszervezésre. 

Jónak tartja a „Fogadj örökbe” programot, megkérdezi, hogy az 50 személy 50 területet jelent-e, 

mert azt jó eredménynek tartaná, ha 50 körforgalmat vagy útkereszteződést örökbe fogadnának a 

lakók. Tudni szeretné, mit kell érteni a program megreformálásán. 

 

Bakó István intézményvezető 

Válaszában elmondja, minden esetben több árajánlatot kérnek a vállalkozóktól, pápaiaktól és más 

településen működőktől is, és sajnálatosan azt tapasztalja, hogy a pápai vállalkozók elég magas 

áron dolgoznak. Ő az ajánlatok közül mindig a legolcsóbbat választja. A szerződéskötés előtt 

próbál egyeztetni a pápai vállalkozókkal, hogy csökkentsenek az áraikon, ami néha sikeres, a 

gépkocsik felmatricázását például már pápai vállalkozó fogja végezni. 

Beszámol arról, hogy az intézmény átvilágítását a belső ellenőr végzi, és valószínűsíti, hogy ez 

alapján a Polgármesteri Hivatalban készül javaslat a Városgondnokság átszervezésére. 

Kifejti, a „Fogadj örökbe” program keretében a lakók nem körforgalmat, útkereszteződést vagy 

bizonyos útszakaszt fogadnak örökbe, hanem a saját házuk előtti közterületet, lakótelep esetén a 

házuk környékét csinosítják ki. A program továbbfejlesztését úgy képzeli el például, hogy nem a 
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virágokról kiállított számlákat térítenék meg, hanem mindenkinek egységesen biztosítanának 

virágokat, amihez a Városgondnokság nagy tételben olcsóbban jut hozzá, mint a lakók egyenként. 

Megjegyzi, mindemellett, ez a városkép egységesítését is szolgálná bizonyos mértékben. Generális 

változtatásra nem gondolt. Szeretné a programot népszerűsíteni, és kiszélesíteni a résztvevők 

körét. 

 

Németh Csaba képviselő 

Részletszegénynek tartja a beszámolót, amiben az szerepel, hogy évente 20-30 millió Ft összegű 

kátyúzással észrevehető mértékben javult az utak állapota, amit ő a Belvárosban, ahol lakik, nem 

tapasztal. Akkora gödör is van, amit a lakók téglával töltöttek ki, a balesetek elkerülése érdekében. 

Hiányolja, hogy a jövőbeli kátyúzásra szánt összeg, és beavatkozási terv nem szerepel a 

beszámolóban. 

A Szent László utca burkolatának rossz állapotával kapcsolatban megkérdezi, hogy lesz-e végleges 

megoldás, vagy továbbra is csak „tűzoltás” történik.  

A téli síkosságmentesítéssel kapcsolatban kérdése, hogy a fel nem használt só mennyiségről van-

e elszámolás, és amennyiben megtakarítás keletkezik, mert a 200 tonnát nem használják fel, azt az 

összeget mire lehet fordítani. 

 

Bakó István intézményvezető 

Azért írta a beszámolóban, hogy javult az utak állapota, mivel a bejelentett kátyúkárok 

folyamatosan csökkennek. Az öt éves időszak elején 20 millió Ft-ot, az utóbbi években 30 millió 

Ft-ot költöttek évente kátyúzásra. A Városfejlesztő Kft. bonyolítja a közbeszerzési eljárást, és 

annak lezárását követően derül ki, hogy a 30 millió Ft-ból mit tudnak megvalósítani. Évente két 

alkalommal végeznek meleg aszfaltos kátyúzást, tavasz közepén, és ősz végén. Az árak eddig 

folyamatosan nőttek, az idei évben történt visszaesés, körülbelül a három évvel ezelőtti szintre. Az 

év többi részében hideg aszfaltozással javítják a keletkező gödröket. A javítandó területeket a 

forgalom és a keletkezett hibák függvényében jelölik ki. A murvás utak javítását folyamatosan 

végzik, ami esős időben lényegesen nagyobb terhelés. Az erre szolgáló gépük folyamatosan 

dolgozik.  

A síkosságmentesítéssel kapcsolatban elmondja, kizárólag saját gépekkel sózzák az utakat, a 

felhasznált sómennyiséget előre nem tudják, ezért keretszerződést kötnek a beszállítóval azzal a 

feltétellel, hogy amikor szükséges, állandóan feltölti a tárolókat. Megjegyzi, az elmúlt években 

folyamatosan sikerült csökkentenie a vásárolt só árát, 26.000 Ft/tonnáról 21.500 Ft/tonnára. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Lényegre törőnek, jónak tartja a Városgondnokság beszámolóját. Elmondja, amikor öt éve 

kinevezték Bakó Istvánt a Városgondnokság vezetőjének, két féle elvárást fogalmaztak meg felé, 

egyrészt a hatékonyabb, fenntartható városüzemeltetés kialakítását, másrészt olyan szervezeti 

átalakítást, ami a megnövekedő városüzemeltetési feladatok ellátására alkalmas. 

Elvárás volt, hogy olyan fejlesztések történjenek a közterületeken, amik takarékosan 

üzemeltethetők, például ne egynyári növényeket telepítsenek, hanem évelőket, amelyek 

gondozása olcsóbban megoldható. Ez az elvárás nagyrészt teljesült. Szervezeti átalakítás is történt 

az elmúlt években, az adminisztratív létszám csökkent, a tényleges városüzemeltetési munkát 

végzők aránya nőtt, és speciális, egyes területeket ellátó munkacsoportok alakultak ki. A vezető 

jól megoldotta ezeket a feladatokat, pedig nincs könnyű helyzetben a Városgondnokság, mert a 

megnövekedett feladatokat a munkaerőhiány leküzdésével kell elvégeztetnie, a közfoglalkoztatotti 

létszám jelentős csökkenését is figyelembe véve.  

A felvetett problémákkal kapcsolatban kifejti, sokszor ahelyett, hogy telefonon vagy levélben 

bejelentenének például egy kátyút a Városgondnokságnak, aki azt nagyon rövid idő alatt 

helyrehozhatná, a közösségi médiába tesznek fel látványos posztokat, ami komment cunamit indít 

el, egy hetes komment háború alakul ki, ami bizonyos csoportok érdeke lehet csak.  
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A Városgondnokság a humánerőforrás hiányát eszközbeszerzéssel igyekszik pótolni, legutóbbi 

döntés szerint ez jelenleg meghaladja a 100 millió Ft-ot, és a tervezett átalakítás, vagy inkább 

fejlesztés is azt fogja szolgálni, hogy olyan szervezet kerüljön kialakításra, és olyan eszközökkel 

rendelkezzen a Városgondnokság, ami a még jobb feladatellátást szolgálja.  

 

Grőber Attila képviselő 

A Városgondnokság vezetését nehéz feladatnak tartja, mivel a városnak sokba kerülnek az 

intézmény feladatkörébe tartozó tevékenységek, és a lakosság mindig elégedetlen. Hozzáfűzi, ő 

bármilyen kéréssel kereste meg Bakó Istvánt, mindent teljesített, szinte azonnal. Sok mindenben 

egyetért Unger Tamás alpolgármester által elmondottakkal.  Azzal is egyetért, hogy az intézmény 

működését át kell alakítani, azonban azt akkor tartja megvalósíthatónak, ha a Képviselőtestület 

olyan forrásokat biztosít hozzá, ami a hatékonyabb munkavégzést garantálja. Megjegyzi, a 

költséghatékonyság, sokba kerül. A jelenlegi működést – anyagi forrás hiányában – nem látja 

nagyon hatékonynak. Kéri, hogy a beszerzések tekintetében a pápai vállalkozókkal igyekezzenek 

megállapodni az árban, mert őt azzal keresik többször, hogy máshonnan szerez be a 

Városgondnokság olyan eszközöket, anyagokat, amiket a pápaiak ugyanolyan áron tudtak volna 

biztosítani. Igazságot ebben a kérdésben nem tud, és nem is akar tenni.  A „Fogadj örökbe” 

program továbbfejlesztése egy formájának javasolja, hogy keressenek meg közoktatási 

intézményeket a csatlakozás érdekében, a gyermekek nevelését is szolgálná, ha részt vennének a 

környezet szépítésében. Abban kételkedik, hogy az egynyári virágok telepítése gazdaságtalanabb, 

mivel ugyan meg kell vásárolni évente, de a gondozása olcsóbb, mint az évelőké. Azt a képviselők 

feladatának és felelősségének tartja, hogy a lakossági panaszokat és kéréseket eljuttassák az 

önkormányzati intézményekhez. Megjegyzi, azt támogatná, hogy a közösségi médiából eltűnjenek 

az egymást gyalázó kijelentések, amikről könyvet tudna írni. 

Összefoglalásként elmondja, a Városgondnokságnak pénzre van szüksége, amiből egy hatékonyan 

működő szervezetet lehetne kialakítani. Addig is minden segítséget megköszön, amit a lakosság 

részére nyújtanak. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Tapasztalata szerint is vannak eredmények a Városgondnokság működésében, és vannak 

hiányosságok is. Zavarja őt, hogy a beszámolóból és a vitából sem látja a továbblépés konkrét 

formáját, hogy lehet rövidíteni a beavatkozási időt, ami a lakosság részéről fontos elvárás. 

Véleménye szerint nem bírálni kellene, hogy jószándékú emberek felhívják a figyelmet a hibákra, 

akár a közösségi médiában is, hanem meg kellene köszönni. Úgy gondolja, hogy mivel a 

Városgondnokság egy 800 milliós szervezet, a munkatársainak kellene feltárni és rögzíteni a 

hibákat és hiányosságokat, és azokat rövid időn belül megoldani. Hangsúlyozza, hogy aki ebben 

segítséget nyújt, azt nem kritizálni kell.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Úgy gondolja, Unger Tamás alpolgármester megjegyzése nem a jobbító szándékú bejelentésekre 

vonatkozott, hanem a tartalom nélküli uszításra. Példaként említi, hogy felhőszakadás után 

katasztrófaturistaként járják egyesek a várost, és feltöltik a közösségi médiát a fényképekkel, a 

jobb hangulat kedvéért. Ezt nem tudja a jószándéknak tulajdonítani. A segítő szándékú 

bejelentéseket köszönettel veszik, van zöld szám, e-mail cím, amin közvetlenül az intézményhez 

lehet fordulni a problémákkal. Nincs arra az intézménynek kapacitása, hogy munkatársai 

folyamatosan járják a várost, megoldandó feladatokat keresve. Ezért fontosak azok a bejelentések, 

amik közvetlenül felhívják a vezetők figyelmét a problémákra. A közösségi médiában közzétett, 

hangulatkeltő posztok témái gyakran nem is a Városgondnokság feladatkörébe tartoznak. Felhívja 

a figyelmet arra, hogy a Városgondnokság üzemeltetési feladatokat lát el, beruházásokat nem 

végez, pl. útépítést nem lehet számonkérni Bakó István intézményvezetőn, pl. a Szent László utca 

újjáépítését is a Képviselőtestületnek kell eldöntenie, és a megfelelő forrást biztosítania. 
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Hozzáfűzi, az önkormányzati utak felújítása folyamatosan forráshiányos terület. Arra csak a helyi 

adóbevételekből tud fordítani az Önkormányzat, többletforrást e célra sehonnan nem lehet kapni. 

Ha sokkal többet akarnak útépítésre költeni, akkor sok adót kell beszedni. A jelenlegi források 

figyelembevételével készült az önkormányzatnak egy ütemterve az utak felújítására, ez alapján 

már vannak is eredmények pl. a Jókai utca és a Korvin utca, de ha a tempón gyorsítani akarnak, 

akkor a helyi adóterheket is növelni kell. 

Kifejti, a Városgondnokság átszervezésére a közművelődési és közgyűjteményi intézmények 

átalakítását követően került sor, oly módon, hogy a városüzemeltetés maradjon a fő feladata, és a 

piaci, profitorientált tevékenységeket elhagyják. Egyetért Grőber Attila képviselővel abban, hogy 

ehhez forrásokat kell biztosítani, elsősorban megfelelő telephelyet, amely érdekében már tettek 

lépéseket. Amennyiben a tárgyalások eredményesek lesznek a Képviselőtestület elé terjeszti.    

A fakivágást érzékeny témának tartja, mivel - főként az érintett területtől távol élők, szakértőként 

- környezetpusztításként értékelnek minden fakivágást. Elmondja, hogy fakoppos vizsgálatnak 

vetették alá a valószínűsíthetően beteg fákat, az Esterházy út fái közül sokat kell kivágni, mert 

balesetveszélyesnek bizonyultak. Az erről szóló szakértői tanulmányt áprilisban közzétették Pápa 

város honlapján, ahhoz eddig nem érkezett vélemény, megjegyzés, azonban biztosra veszi, hogy 

amikor elkezdődik a vegetációs időszakot követően a fák kivágása, óriási tiltakozás, 

hangulatkeltés lesz a közösségi médiában, és környezetpusztítással fogják vádolni a 

Városgondnokságot. Így nagyon nehéz dolgozni, hiszen ki vannak szolgáltatva a szélsőséges 

véleményeknek. 

 

Dr. Vaitsuk Mária képviselő 

A Csutorás utca és a Fazekas utca között az EON megszünteti a magasfeszültségű oszlopokat, és 

a föld alá viszik a vezetékeket. A két utca között van egy terület, amit az EON munkaterületként 

kíván használni, és felszólították a környékbeli házak tulajdonosait a terület megtisztítására. 

Megkérdezi, ki annak a földrészletnek a tulajdonosa, kit terhel a terület gondozásának a 

kötelezettsége. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a területet érintő problémák összetettek, onnan kezdve, hogy néhány 

telektulajdonos túlterjeszkedett a területe határán a kerítésépítés során, addig, hogy a levágott 

füvet, ágakat, építési törmeléket ezen a területen helyezték el a környező házak tulajdonosai, a 

vizes árkot feltöltötték, majd azzal keresik folyamatosan a Városgondnokságot, hogy nem folyik 

el az esővíz. Nem tudja megérteni ezt a magatartást. Elmondja, megvan a megoldás a felvetett 

problémára, tudják biztosítani az EON számára a területet. 

 

Bakó István intézményvezető 

Megerősíti a Polgármester Úr által elmondottakat. A következő héten a Városfejlesztési Osztály 

munkatársaival közös bejárást tartanak, a szükséges munkálatokat elvégzik, és az EON részére át 

tudják adni a területet. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Szinte egyetért a Polgármester által elmondottakkal, azonban megjegyzi, hogy amikor arról 

tájékoztatják a lakosságot, hogy a Várkertben kivágtak minden oda nem való, és beteg fát, majd a 

következő vihar után kidőlt korhadt fák vannak a Várkertben, joggal kérdezik az emberek, hogy 

milyen munkavégzés történt. Felhívja a figyelmet, hogy reagálnia kellene a Városgondnokságnak 

arra, ha a járda mellé ültetett fák úgy nőnek, hogy fizikailag akadályozzák a közlekedést,  vagy a 

magánterület határához közel lévő fák lombja  belóg a kertbe és azt leárnyékolja, a levelek az 

ottani növényekre hullanak. Ez is a zöldfelület kezelésének a része kell, hogy legyen. 

 

 



13 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Egyetért azzal, hogy a fák karbantartására is gondot kell fordítani. Elmondja, a várkerti fákra 

vonatkozó szakmérnöki vizsgálat a kérdéses állapotú fákat inkább megtartandónak jelölte meg, 

csak végső esetben javasolt kivágást. Véleménye szerint ki kellene vágni a beteg fákat, még ha  

ellenkezést vált is ki, és telepíteni kell újakat a helyükre. Az úgynevezett történelmi fák között is 

van, ami veszélyforrást jelent, sajnos azokat is ki kell vágni. Nagyobb szél vagy vihar után mindig 

van és lesz is kidőlt fa, és letört ágak, és az ilyen feladatai a Városgondnokságnak még sokasodni 

fognak, amennyiben a Külső-Várkertben is elkészülnek a sétányok és a közvilágítás, nő a 

forgalom, ott is rövid időn belül  kell eltávolítani a hulladékot. 

Megjegyzi, a fejlesztés alatt álló applikáció olyan felületet is fog tartalmazni, ahol az érzékelt 

hibákat azonnal be lehet jelenteni, és ezek nagy része valószínűleg a Városgondnokságot fogja 

érinteni. Úgy kívánják üzemeltetni az applikációt, hogy a nyilvános felületen ésszerű határidőn 

belül a válasz is megjelenjen.  

 

Unger Tamás alpolgármester 

Visszautasítja az arra vonatkozó célozgatást, hogy a városvezetés a lakosságot hibáztatja, amiért a 

Városgondnokság nem tudja végezni a munkáját. Nem probléma, hogy posztot tesznek ki a 

közösségi médiában, és azt kommentálják, a képviselők felelősségét abban látja, hívják fel a 

lakosság figyelmét, hogy a posztoktól még nem lesz információja a Városgondnokságnak a 

felmerült problémáról, azt közvetlenül az intézménynek jelezzék, a már felsorolt ingyenes 

lehetőségek igénybevételével. Amennyiben a bejelentésre nem történik intézkedés, akkor keressék 

az önkormányzati képviselőt, a Polgármesteri Hivatalt, őt vagy a polgármestert. Hangsúlyozza, 

hogy nincs arra kapacitás – sehol a világon –, hogy minden fa állapotáról, a város egész területén 

felmerülő problémákról folyamatos, naprakész információkkal rendelkezzen a feladat címzettje. 

A lakosság felelőssége, hogy azokra felhívják a figyelmet, de a Facebook nem bejelentési forrás 

ebből a szempontból. Ezt javasolja Süle Zsolt képviselő számára is. 

 

Bakó István intézményvezető 

Elmondja, a Városgondnokság kiemelten kezeli a lakossággal való együttműködést. A mindenki 

által ismert elérhetőségeiken gyakran kapnak bejelentéseket, melynek 95 %-a korrekt, 5 %-a 

fenyegető vagy zsaroló, amire nem kíván reagálni. Kifejti, a bejelentésekről mindig írásbeli 

feljegyzés készül, kiadja a feladatokat a csoportvezetőknek, és hetente értékelik a megoldásokat. 

Elismeri, vannak olyan bejelentések, melyek megoldása késedelmet szenved, mert vannak a város 

fejlődése szempontjából fontosabb, vagy a lakosság szélesebb körét érintő munkálatok, amik 

elvégzése nem tűr halasztást. Nem ért egyet a Grőber Attila képviselő által elmondottakkal abban, 

hogy az egynyári virágok gondozása egyszerűbb. Nincs arra kapacitásuk, hogy 20-30 ezer tő 

egynyári virágot kapáljanak és öntözzenek folyamatosan, ezért úgy tudják a virágosítást 

megoldani, hogy az egynyári virágokat kombinálják talajtakaró rózsák és örökzöldek telepítésével. 

Az elmúlt 5 év tevékenységének összefoglalásaként elmondja, szerinte a városkép fejlődött, 

szembetűnő különbség látszik, ha a mostani állapotot  5 évvel ezelőtti fényképekkel hasonlítják 

össze.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Városgondnokság által kezelendő terület a város 92 km2 

területe, ami nem kis feladat, különösen amiatt, hogy ennek nagy része lakóterület.  Hozzáfűzi, az 

öt éves visszatekintés azért is készült, mert Bakó István öt éves megbízatása lejár. Ő bíztatja Bakó 

Istvánt, hogy ismételten pályázza meg az állást, szeretné, ha folytatná intézményvezetői munkáját. 

Meglátása szerint vannak olyan eredményei az eddigi tevékenységének, amire büszke lehet, 

emellett vannak olyan hiányosságai az intézménynek, amik kiküszöböléséhez szívesen 

megteremtik a lehetőséget. A hibák a rendszer hiányosságaiból adódnak, nem Bakó István 

személyes hibáiból. Véleménye szerint több pénzt kell biztosítaniuk az átalakítást követően 
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létrejövő szervezet számára, akkor várhatnak el nagyobb eredményeket. A munkaerő-hiány miatt 

úgy látszik, hogy szükségessé válik ismét vállalkozók bevonása a városüzemeltetésbe. 

Megköszöni Bakó István elmúlt 5 évben végzett tevékenységét, és minden munkatársának is, akik 

becsülettel végezték a munkájukat.  

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadja a Pápa Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága és Közterület-felügyelete elmúlt 5 évben végzett 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

9.48 órakor szünetet rendel el, majd 10.05 órakor folytatódik a napirendek tárgyalása. 

 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő a képviselőtestület üléséről távozott. Jelen van 13 fő. 

 

 

 

5. Vegyes ügyek 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 

 

105/2020. (VIII.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 107; 108/2019. 

(VIII.15.) határozatok, az 59/2020.(V.13.) határozat, a 72/2020. 

(VI.12.) határozat és a 97/2020. (VII.17.) határozat végrehajtására 

adott jelentést elfogadja. 

 

 

 

b) Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 

 

106/2020. (VIII.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület határozata 2020. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 

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 

 

 

 

c) Pápa Város Önkormányzata Tanulmányi Támogatási Rendszerének 

módosítása 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Humán Erőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Süle Zsolt képviselő 

Megkérdezi, hogy a családok vagyoni helyzetének vizsgálatára lesznek-e objektív kritériumok, 

vagy szubjektív megítélése történik a vagyon mértékének. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Válaszában kifejti, környezettanulmány alapján a bizottság fogja értékelni a vagyoni helyzetet, a 

környezettanulmány végzésének kidolgozott eljárásrendje van a Városházán, ez alapján történik a 

felmérés a támogatási rendszer keretében is. Megjegyzi, előfordult, hogy szinte nevetséges 

jövedelmi adatokkal pályáztak az elmúlt időszakban, jelentős vagyoni háttérrel rendelkezők, és 

nemkívánatosnak tartja ilyen családok támogatását. Megjegyzi, volt arra példa, hogy ha elkezdték 

firtatni a család vagyoni helyzetét, visszavonták a benyújtott pályázatot, ebből úgy látja,  lesz 

visszatartó ereje az új szabályoknak. 
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Venczel Csaba képviselő 

Egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, így biztosítottnak látja, hogy a ténylegesen szociálisan 

rászoruló, nappali felsőoktatásban tanuló, hátrányos helyzetű pápai diákok jussanak támogatáshoz. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs. 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 

 

107/2020. (VIII.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Tanulmányi Támogatási Rendszerének módosítását 

a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 

 

 

 

d) Tájékoztatás családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének 

támogatása című pályázat benyújtásáról  

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 
 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 

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

hozza: 
 

108/2020. (VIII.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Családbarát 

munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására 

benyújtott pályázatról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatási 

szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

  

 Határidő: folyamatos 

 Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 
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e) Tájékoztatás a Települési Értéktár Bizottság új tagjáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

Kovács József képviselő 

Örömmel vette Péterváry Tamás jelölését a TÉB tagjának, aki új dimenziót fog nyitni az értékek 

megítélése szempontjából. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta a Települési Értéktár Bizottság új tagjáról szóló 

tájékoztatót. 

 

 

f) Pápai Városi Óvodák alapító okiratának módosítása 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 

 

109/2020. (VIII.28.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Városi Óvodák A01/489/2020. számú módosító okiratát, 

valamint A01/489-2/2020. számú módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát - melyek az előterjesztés 

mellékletét képezik - jóváhagyja. 

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba 

történő bejegyzés napjával lép hatályba. 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosító 

okirat aláírására, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okirat ismételt módosítása esetén a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Dr. Benkő Krisztina titkársági osztályvezető 
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2. A Képviselőtestület utasítja a Pápai Városi Óvodák vezetőjét, 

hogy az alapító okirat alapján a Szervezeti és Működési 

Szabályzat szükséges módosítását végezze el, és az egységes 

szerkezetű szabályzatot terjessze Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottsága elé jóváhagyásra. 

 

Határidő: benyújtásra: 2020.  szeptember 10. 

jóváhagyásra: 2020. szeptember 30. 

Felelős: Csákvári Judit intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

 

 

g) Elállás a TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00025 projekt Támogatási Szerződésétől 

 

 

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

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 

elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Süle Zsolt képviselő 

Megkérdezi, hogy mennyivel volt több a közbeszerzési eljárásban szereplő ajánlatok összege az 

elnyert 400 millió Ft-nál, és miért nem került sor még egy közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

Emlékezete szerint volt korábban több olyan pályázat, amire lényegesen kevesebb támogatást 

kaptak, mint amire pályáztak, mégis megvalósult a beruházás, és volt olyan is, hogy a megismételt 

közbeszerzési eljárás hozott eredményt.  

 

Kovács József képviselő 

Bízik abban, hogy a pályázat ismételten kiírásra kerül, mert Felsővárosnak évtizedek óta tartozik 

ezen munkálatok elvégzésével a város. A polgármester kampányígéretei között is szerepelt ez a 

csomag, reméli, hogy ebben a ciklusban megvalósulhat.  

 

Rádi Róbert ügyvezető 

Süle Zsolt képviselő kérdésére elmondja, a pályázat első csomagjára 232.711.475 Ft-ot kaptak 

volna, a rá érkezett ajánlat pedig 485.705.583 Ft volt. Van olyan eleme a pályázatnak, melyre 

844.550 Ft-ot nyertek el, a beérkezett ajánlat pedig 14.103.477 Ft. Elmondja továbbá, hogy nyílt 

közbeszerzési eljárást folytattak le a Vízmű Zrt-vel közösen olyan módon, hogy három ajánlattevőt 

kellett felkérni, emellett bárki kikérhette volna az anyagot, valamint a lejáró határidőkre is  
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felhívták a figyelmet, nehogy amiatt legyen eredménytelen az eljárás, azonban egyetlen pályázat 

érkezett mindegyik kiírásra, így a közbeszerzési eljárást eredménytelennek kellett nyilvánítani. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tudomása szerint az első körben fel nem használt forrásra a megyei önkormányzat új pályázatot 

ír ki, melyre ismételten benyújtják igényüket. Garancia nincs, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a 

hasonlóan eljáró önkormányzatok ismételten hozzá szoktak jutni a forráshoz, és az ismételt eljárási 

időhöz, amit elvesztettek a visszaadással. Hozzáfűzi, volt olyan terv a csomagban, aminek műszaki 

tartalmát nem tartják a mostani információk birtokában észszerűnek, és nem kívánják 

megvalósítani. Példaként említi, hogy a Meggyes köz csapadékvíz elvezetésére született terv 

néhány magántulajdonú ingatlan olyan mértékű sérelmével valósítható csak meg, amit nem 

indokol semmi, más műszaki megoldást fognak találni, és akkor is megvalósítják a beruházást, ha 

nem lesz pályázati támogatás hozzá. Nem tartják célszerűnek a tapolcafői vízbázissal kapcsolatos 

műszaki megoldást sem a benyújtott pályázatban. A vízbázis elsődleges feladata az egészséges 

ivóvíz biztosítása, de emellett szeretnék elkötelezni magukat aziránt, hogy visszaállítsák a forrástó 

környékét a valamikori állapothoz hasonló helyzetbe. A pályázatban szereplő műszaki megoldás 

azt nem garantálta volna, tehát a pályázat tartalmán is változtatni kell. Megjegyzi, a pályázat 2016. 

évben történt kiírásakor nem rendelkeztek annyi műszaki információval, hogy az abban foglaltakat 

pontosan, szakemberek véleményével alátámasztva tudják megfogalmazni. Az elkövetkező 

időben ismételten benyújtandó pályázat ezeket a hibákat ki fogja küszöbölni, előre láthatóan olyan 

költségekkel kalkulálva, amire pályázhatnak. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

110/2020. (VIII.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a TOP-

2.1.3-15-VE1-2016-00025 kódszámú Pápa város észak-nyugati 

részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme 

című pályázattól történő elállással. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy az elállási 

szándékról szóló nyilatkozatot a közreműködő szervezet részére 

küldje meg, egyidejűleg gondoskodjon a 400 millió Ft támogatási 

összeg Magyar Államkincstárnak történő visszautalásáról. 

 

A Képviselőtestület a támogatási összegből felhasznált 28 170 500 

Ft összeget saját forrásból biztosítja Pápa Város Önkormányzata 

2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati 

rendelet 9. melléklet 14.3.1. Általános tartalék terhére. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

  Rádi Róbert ügyvezető 
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h) Fogorvosi körzet helyettesítéssel történő betöltése (V. körzet)   

 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 

 

111/2020. (VIII.28.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul 

veszi, hogy a „DÖ-KO” Fogszakorvosi Szolgáltató és 

Kereskedelmi Betéti Társaság képviseletében dr. Döbrönte 

József önálló orvosi tevékenységet személyesen folytató 

fogorvossal - az egészségügyi alapellátási kötelezettségbe 

tartozó feladatok ellátására - 2012. december 19-én kötött 

feladat-ellátási szerződés 2020. november 30. napján 

megszűnik. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja az 

Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatóját, mint szolgáltatót, 

hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztályához nyújtson be kérelmet az Intézet 

működési engedélyének 2020. december 1. napjával történő 

módosítására, a területi ellátási kötelezettség alapján ellátott 5. 

fogorvosi körzet helyettesítéssel való működtetésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Ujváry Hajnalka, Egészségügyi Alapellátási Intézet 

igazgatója 

 

 

 

i) Pápai 6179/1 hrsz-ú, és a pápai 6179/3 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása a 

Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt-től 

 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy csak egy részét vásárolják meg most a tervezett beruházással 

érintett területnek, ahol bizonyos munkálatokat már elkezdtek azért, hogy ne kelljen később a 

közművezetékeket a frissen kialakított parkon keresztül vezetni. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 

 

112/2020. (VIII.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 2., 4. és 15. pontjaiban 

foglaltakra - településfejlesztés, településrendezés közfeladat 

ellátásának céljára; településüzemeltetés (közparkok és egyéb 

közterületek kialakítása és fenntartása) céljára; az egészséges 

életmód segítését célzó szolgáltatások; valamint sport 

tevékenység biztosítása érdekében két részletben megvásárolja a 

Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. tulajdonában álló pápai 

6179/1 hrsz-ú, 3272 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” 

megnevezésű, és a pápai 6179/3 hrsz-ú, 3 ha 985 m2 területű, 

„kivett telephely (4 üzemi épület)” megnevezésű belterületi 

ingatlanokat (továbbiakban együtt: Ingatlanok) az 

értékbecslésben meghatározott 92.600.000,-Ft + Áfa, 

mindösszesen bruttó 117.602.000.-Ft vételáron. 

 

Az Ingatlanok két részletben történő megvásárlása az alábbiak 

szerint történik: 

- 2020-ban a pápai 6179/3 hrsz-ú ingatlan területéből 9775 m2-

t 26.421.825,-Ft + Áfa, mindösszesen bruttó  33.555.718.-Ft 

vételáron; 

- a 2021/2022-es év folyamán pedig a pápai 6179/3 hrsz-ú 

ingatlan területéből fennmaradó 21.210 m2-t, valamint a 

pápai 6179/1 hrsz-ú ingatlant 66.178.175,-Ft + Áfa, 

mindösszesen bruttó 84.046.282.-Ft vételáron. 

 

A tulajdonszerzést követően az Ingatlanokat a Képviselőtestület 

a forgalomképtelen törzsvagyonba sorolja. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vállalja az 

adásvétellel kapcsolatban felmerülő költségek viselését. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, valamint az 

adásvételi szerződések aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
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j) Pápai 6268/3 hrsz-ú kivett beépítetlen terület forgalomképtelen 

törzsvagyonba történő átsorolása 

 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 

 

113/2020. (VIII.28.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

Önkormányzat tulajdonát képező pápai 6268/3 hrsz-ú, 464 m2 

területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, forgalomképes 

belterületi ingatlant az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. 

(III.28) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése alapján a 

forgalomképtelen törzsvagyonba átsorolja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

jognyilatkozatok, intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni képviselőtársai munkáját, és elmondja, hogy a következő képviselőtestületi ülés 

tervezett időpontja 2020. szeptember 25. 

 

 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 10 óra 25 perckor bezárja.  

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


