
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/138-261/2021. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2021. szeptember 2-i nyilvános 

ülésén, a Városháza épületének (8500 Pápa, Fő u. 5.) 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, Németh Zsolt, Zsegraics Gyula, Kovács József, 

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

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző, 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző, 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető, 

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető, 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető, 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető, 

meghívottak jelenléti ív szerint, 

Médiacentrum munkatársai, 

Dr. Bán Zsófia köztisztviselő, 

 Kun Attila köztisztviselő. 

  

Távolmaradását bejelentette dr. Vaitsuk Mária önkormányzati képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 14.00 órakor megnyitja. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 14 fő önkormányzati képviselő jelen 

van. Elmondja, hogy dr. Vaitsuk Mária önkormányzati képviselő távolmaradását bejelentette. 

 

Elmondja, hogy a Kossuth Lajos utca rekonstrukciójának terveit az előtérben a képviselők 

megtekinthették, ennek tervdokumentációja elektronikus formában rendelkezésre áll, aki igényt 

tart rá, jelezze Rádi Róbert osztályvezető úrnál, aki ki tud adni egy másolatot róla. Tájékoztatja a 

képviselőtestületet, hogy az Önkormányzat 400 millió forintos támogatást nyert csapadékvíz-

elvezetésre a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című TOP-2.1.3-15 

pályázati kiírásra benyújtott pályázatával. A sikeres pályázat lehetővé fogja tenni, hogy a 

csapadékvízelvezető-rendszereket a Tapolca és Ady sétányon, illetve a Szalmavári domb egy 

részén rendezzék, illetve utána a közterületet is helyreállítják.  

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal, hogy a Képviselőtestület 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő Pápa város elégtelen, hiányos karbantartásával kapcsolatos, 

123. sorszámú interpellációját, valamint a 124. sorszámú sürgősségi indítványt a napirendek közé 

vegye fel. 
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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: 

 

 

103/2021. (IX.2.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2021. 

szeptember 2-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 

2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi 

alapellátási körzeteiről szóló 22/2012. (X.25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Benecz Rita szociális és közigazgatási 

osztályvezető 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati biztos 

kirendeléséről szóló 12/2005. (V.13.) önkormányzati rendelet, 

és a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról 

szóló 13/2010. (VI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

5. Várakozási (parkolási) közszolgáltatási feladatok átszervezése 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2021. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a belváros 

közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2021. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

III. Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és 

Közterület-felügyelete alapító okiratának módosítása  

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

IV. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. alapító okiratának 

módosítása 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

V. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2021. évi üzleti tervének 

módosítása 

Előadó:  Mészáros Csaba ügyvezető 

 

6. Pápa Város településrendezési eszközeinek módosítása 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Mezei László főépítész 

 

7. Vegyes ügyek 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 102. sorszámú előterjesztést 8 

igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül, a 104; a 105.; a 106/I.; a 106/II.; a 

112. és a 113. sorszámú előterjesztést egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. (...) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 

7/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az intézményvezetők a jelenléti ív szerint. 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás 

nélkül elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az előző képviselőtestületi ülésen Grőber Attila önkormányzati képviselő a 2021. 

évi költségvetés módosításának tárgyalásánál megfontolásra három javaslatot vetett fel. Az első 

javaslat az Egressy Béni utca közvilágítására, a második a Huszár lakótelepi orvosi rendelő előtti 

terület térburkolására, a harmadik az Erkel Ferenc utca közterület rendezésére vonatkozott. Akkor 

azt a választ adta képviselő úrnak, hogy a Városfejlesztési Osztály előkészít egy költségvetési 

javaslatot és több információt szolgáltat annak érdekében, hogy a képviselőtestület megalapozott 
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döntést tudjon hozni. Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az Egressy Béni utcai közvilágítás 

időközben elkészült. Elmondja, hogy a Huszár lakótelepen lévő orvosi rendelő előtti parkoló 

kialakításához szükséges létesítési engedély elkészült, a megvalósítás költsége bruttó 25 millió 

forintra tehető. Az Erkel Ferenc utca közterület rendezése kapcsán elmondja, hogy a 

parkolóállások, a közvilágítás, a kerékpárút kialakítása és a csapadékvízelvezető- hálózat 

felülvizsgálata a tapasztalati költségek alapján 450 millió forintba kerülhet, de ezt egy nagyon 

óvatos becslésnek tekinti, figyelemmel arra, hogy egy 1240 méter hosszú útról van szó, és a 

beavatkozás rendkívül komplex. Az Erkel Ferenc utca rendezését stratégiai szempontból is 

fontosnak tartja, hiszen ez egy nagyon fontos belső gyűjtőút, amely intézményi és lakótelep 

melletti parkolókkal is rendelkezik. Azt javasolja, vegyék fontolóra annak lehetőségét, hogy azt 

mennyire lehet beépíteni a „Fenntartható városfejlesztés” elnevezésű területi operatív program 

következő kiírásainak a pályázataiba. A megyei közgyűlés határozata alapján minőségbiztosításon 

van az a dokumentum, amely Pápa számára megközelítőleg egy 10 milliárd forintos fejlesztési 

keretet különít el, amelyen belül majd a képviselőtestület rendelkezik a meghatározott szempontok 

szerinti felhasználás lehetőségével. A Huszár lakótelepi orvosi rendelő előtti parkoló 

megvalósítására a jövő évi költségvetés keretében lát lehetőséget.  

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítása azért vált indokolttá, mert kettő 

jogcímen érkezett támogatás, az egyik egy ráemelés pozitív elbírálásának eredménye, a 

„Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán” projekthez a Kormány a többlettámogatást megadta, ez 

majdnem 80 millió forint, illetve időközben közel 25 millió forintot nyert a város a Celli úti 

járdafelújításra, továbbá 40 millió forintot kaptak a koronavírus okozta, kulturális ágazatot érintő 

károk enyhítésére. Ezen kívül kiadásokat is javasol megállapítani, 127 millió forintot a várkerti 

parkoló bővítésére, 95 millió forintot a kamerarendszer fejlesztésére, valamint több kisebb tétel is 

szerepel a módosításban. Ezek közül külön felhívja a figyelmet a Tapolca sétány és az Ady sétány 

összeköttetésének a kiépítésére. Ez egy több évtizedes problémára jelentene megoldást úgy, hogy 

közben a Kékfestő Múzeum működése sem lehetetlenülne el. Ha ez a beruházás megvalósul, akkor 

a kerékpárút Tapolcafőtől egészen a húsgyárig terjedően biztosítani fogja a kerékpárosok 

közlekedését.  

 

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

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy az utóbbi hetek, hónapok tapasztalatai alapján egy módosító indítványt kíván 

benyújtani. Az általános tartalék terhére, az ősszel esedékes útfelújítások, illetve kátyúzások 

véghezviteléhez 20 millió forint átcsoportosítását kéri a Városgondnoksághoz. A nyáron végezték 

el a szakemberek azokat a munkálatokat, amelyek azt a célt szolgálják, hogy járhatóak maradjanak 

az utak, még akkor is, ha nem teljes útfelújításról van szó. Elmondja, hogy a közlekedésben részt 

vevők azt tapasztalják, hogy nagyon sok helyre nem érkeztek meg ezek a szakemberek. Úgy 

gondolja, hogy az általa javasolt összeg szükséges ahhoz, hogy ősszel az egész városban 

elvégezzék a szakemberek az útfelújítási munkálatokat. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Megköszöni polgármester úr válaszát a javaslatai tekintetében. Elmondja, hogy a Huszár 

lakótelepi játszótérrel kapcsolatos javaslatára nem kapott választ, annak ellenére, hogy a 

Városgondnokság intézményvezetőjével és Alpolgármester úrral beszéltek is erről, és konkrét 

helyszínt is javasolt, ez a Huszár lakótelep 4. szám és a HEMO épülete között lenne. Arról is szó 

esett, hogy a játszótér kivitelezési költsége körülbelül 4 millió forint lenne. Elmondja, hogy a 

júniusi testületi ülést követően a Fáy lakótelepen élők keresték meg azzal a problémával, hogy a 

szabadtéri edzőpályán konfliktus alakult ki az ott edző felnőttek és a kisgyermekes szülők között. 

Elmondja, hogy a Huszár és a Fáy lakótelep lakossága kicserélődött, sok a kisgyermekes fiatal. 

Ismételten kéri, hogy a Huszár és a Fáy lakótelepen a mini játszótér kialakítására készüljön 
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költségvetési javaslat. Elmondja, hogy a Fáy lakótelepen kialakult hangulat miatt talán ott 

sürgetőbb lenne a játszótér kialakítása.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy egészen a Várkerti játszótér megnyitásáig a legkorszerűbb játszótér a Huszár 

lakótelepen lévő Kópévár volt. A Fáy lakótelep kapcsán kifejti, hogy a 2018-ban tartott lakossági 

fórumon szóba került egy játszótér kialakítása, azonban a helyszín tekintetében nem volt 

konszenzus az ott megjelentek között. Véleménye szerint a lakóházak között kialakított játszótér 

mindig konfliktus forrása, az Acsády pályán lenne a legjobb helye a játszótérnek.  

 

Unger Tamás alpolgármester 

A Huszár lakótelepi mini játszótér kialakításával kapcsolatban elmondja, hogy a közös képviselő 

jelezte az igényt. Ő tájékoztatta, hogy az erre irányuló kérelmet aláírásokkal megtámogatva kell 

benyújtani. Ez a kérelem azonban a mai napig nem érkezett meg. Kifejti, hogy azért vezették be 

ezt a gyakorlatot, mert a fakivágásoknál szerzett tapasztalatok alapján a lakosság fele nem 

támogatja az ilyen jellegű kezdeményezéseket. Egy lakó elmondta, hogy padot szeretnének, 

azonban amikor az erről való tapasztalatikat megbeszélték, és rávilágítottak arra, hogy a pad 

kialakítása növeli az esti, fiatalok által okozott zajszintet, elálltak ezen kérésüktől. A megoldást a 

máltai játszótér nyitva tartási idejének meghosszabbítása jelentené, ahol néhány elem felújítása is 

szükségessé vált. A Fáy lakótelep kapcsán elmondja, hogy ott a lakók kérésére meg kellett 

szüntetni a kézilabdapályát. A lakók nem szerették, ha este a fialatok játszottak és a labda 

csattogott a labdafogóhálón. Megerősíti Polgármester urat abban, hogy a játszótér helyszínében 

nem alakult ki konszenzus. Elmondja, hogy az online fogadó órákon is gyakori téma a játszótér 

kialakítása. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy a lakók arról tájékoztatták, hogy a máltai játszótér este nyolc óráig lesz nyitva a 

jelenlegi öt óra helyett. Elfogadja az Alpolgármester úr által elmondottakat mind a Kópévár nyitva 

tartása, mind a játszótér kialakításához szükséges aláírások szükségessége tekintetében. Elmondja, 

hogy az Acsády pályán a játszótér kialakítása tényleg senkit nem zavarna.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő módosító indítványa kapcsán elmondja, hogy a kátyúzásra 

jelenleg 20 millió forint áll a Városgondnokság rendelkezésére. Mint ahogy az Bakó István 

intézményvezető pályázatában is szerepel, a Városgondnokság szeretné a saját kezébe venni a 

kátyúzást, ezáltal akarja magát függetleníteni az útépítő cégektől. Ehhez egy olyan berendezés 

vásárlása szükséges, amellyel a kátyúzási feladatokat egész évben el tudja látni. Amennyiben a 20 

millió forint nem elég ezen feladatok ellátására, a Városgondnokság belső átcsoportosításokkal is 

biztosítani tudja annak anyagi fedezetét.  

 

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

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását Süle Zsolt önkormányzati képviselő módosító indítványáról. 

 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 2 

tartózkodás mellett elvetette a módosító indítványt. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással megalkotja az alábbi 

rendeletet: 

 

 

20/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 12.) 

önkormányzati rendeletet 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 intézményvezetők a jelenléti ív szerint. 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 

ellenszavazat nélkül, a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat 

nélkül elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a korábbi évek módszertanának megfelelően készült el az összeállítás, mely 

kiegészült az Adóbehajtási Csoport kommunális adóval kapcsolatos ellenőrzési tapasztalataival. 

A bizottsági ülésén a képviselők megkapták az Önkormányzat folyószámla egyenlegéről és az 

adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatót, melyek alapján az első félévi folyamatokat a 

tavalyihoz is tudják mérni, valamint látják az Önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetét.  

 

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 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

104/2021. (IX.2) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 

2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 22/2012. 

(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Ujváry Hajnalka, Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi 

Alapellátási Intézete intézményvezetője. 

 

A rendelet-tervezetet a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy iskolaorvosi körzeteket érintő módosításról van szó. 

 

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

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel 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: 

 

21/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa város 

egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 22/2012. (X.25.) 

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 

 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló 12/2005. (V.13.) 

önkormányzati rendelet, és a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok 

ellátásáról szóló 13/2010. (VI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a városban a rendszerváltás óta nem volt olyan helyzet, amelyben az 

önkormányzati biztos kirendelésének a lehetősége felvetődött volna. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
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Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel 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: 

 

22/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzati biztos kirendeléséről szóló 12/2005. (V.13.) 

önkormányzati rendelet, és a város-rehabilitációhoz kapcsolódó 

feladatok ellátásáról szóló 13/2010. (VI.29.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 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 

 

 

5. Várakozási (parkolási) közszolgáltatási feladatok átszervezése 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bakó István, Pápa Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága és Közterület-felügyelete intézményvezetője, és Mészáros Csaba a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy az eddig a Pápa Város 

Városgondnoksága és Közterület-felügyelete által ellátott közfeladatot a jövőben a Pápai 

Városfejlesztő Kft. lássa el. Az indítvány összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal. 

 

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 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

105/2021. (IX.2.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete 

önkormányzati költségvetési szerv útján ellátott várakozási 

(parkolási) közfeladatot 2021. október 1. napjától a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. részére adja át közfeladat-ellátási 

kötelezettséggel. A Képviselőtestület a közfeladat ellátásához 

szükséges feltételeket biztosítja. 
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A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a várakozási 

(parkolási) közszolgáltatás ellátása érdekében - 2021. október 1-jei 

hatályba lépéssel - kössön szerződést a Pápai Városfejlesztő 

Társaság Kft-vel. 

Határidő: 2021. október 1. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Mészáros Csaba ügyvezető 

 

 

5/I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a belváros közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bakó István, Pápa Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága és Közterület-felügyelete intézményvezetője, és Mészáros Csaba a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetője. 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és 

ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül megalkotja 

az alábbi rendeletet: 
 

23/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a belváros 

közlekedéséről szóló 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendeletet 

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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5/II. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti 

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

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bakó István, Pápa Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága és Közterület-felügyelete intézményvezetője, és Mészáros Csaba a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetője. 

 

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

nélkül elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezet főként technikai módosításokat tartalmaz.  

 

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

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

23/2021. (IX.2.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

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

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/III. Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete 

alapító okiratának módosítása  

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bakó István, Pápa Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága és Közterület-felügyelete intézményvezetője. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és ellenszavazat 

nélkül elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy 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 9 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

106/2021. (IX.2.) határozat 

1. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete 

A01/208-3/2021. számú módosító okiratát, valamint A01/208-

4/2021. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát - melyek az előterjesztés mellékletét képezik - jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése 2021. október 1. napjától 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. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

2. 

A Képviselőtestület utasítja Pápa Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága és Közterület-felügyelete 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: 2021. szeptember 30. 

jóváhagyásra: 2021. október 15. 

Felelős: Bakó István intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

5/IV. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. alapító okiratának módosítása 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mészáros Csaba a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

ügyvezetője. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és ellenszavazat 

nélkül elfogadásra javasolja. 



12 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy 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 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

107/2021. (IX.2.) önkormányzati határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. alapító okiratában, 2021. október 1-jei 

hatállyal, a cég tevékenységi körébe felveszi az alábbi 

tevékenységeket: 

- 5221’08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás, 

- 8211’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás, 

- 8291’08 Követelésbehajtás, 

- 8299’08 Mns egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a módosított alapító 

okirat aláírására, a szükséges jognyilatkozatok, intézkedések 

megtételére, egyidejűleg utasítja Mészáros Csaba ügyvezetőt a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Mészáros Csaba ügyvezető 

 

 

5/V. Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2021. évi üzleti tervének módosítása 

Előadó:  Mészáros Csaba 
 

A napirend tárgyalásán jelen van Mészáros Csaba a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

ügyvezetője. 
 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és ellenszavazat 

nélkül elfogadásra javasolja. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy 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 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 
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108/2021. (IX.2.) önkormányzati határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Városfejlesztő Társaság Kft. 2021. évi módosított üzleti tervét az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a szükséges 

jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, egyidejűleg utasítja 

Mészáros Csaba ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Mészáros Csaba ügyvezető 

 

6. I. Pápa Város településrendezési eszközeinek módosítása 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Mezei László főépítész 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mezei László főépítész. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság a szóban előterjesztett módosításokkal egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az előterjesztést a kiosztott írásbeli módosításokat figyelembe véve kéri 

megtárgyalni. 

 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés I. pontjával kapcsolatban. 
 

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

hozza: 
 

109/2021. (IX.2.) önkormányzati határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja 

Pápa településrendezési eszközeinek, ezen belül a 

Településszerkezeti Tervnek és a Helyi Építési Szabályzatnak a 

módosítását az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint. 
 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az egyes 

tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. 

(I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását 

és környezeti értékelés készítését - amennyiben az érintett 

államigazgatási szervek azzal egyetértenek - nem tartja 

indokoltnak. 
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3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok, intézkedések 

megtételére. 
 

4. A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt és a városi főépítészt a 

határozat végrehajtásával kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 
 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Mezei László városi főépítész 
 

II. Pápa Város településrendezési eszközeinek módosítása a Pápai Ipari Park 

tekintetében 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés II. pontjával kapcsolatban. 
 

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

hozza:  
 

110/2021. (IX.2.) önkormányzati határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Településfejlesztési Koncepciójában és Pápa Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégájában megfogalmazott célokkal 

összhangban megerősíti a Pápai Ipari Park területének kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítását. 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Chi Fu 

Central Europe Kft. által készített telepítési tanulmányterv és 

beépítési terv alapján támogatja Pápa településrendezési 

eszközeinek, ezen belül a településszerkezeti tervnek és a helyi 

építési szabályzatnak tárgyalásos eljárás szerint történő 

módosítását a Pápai Ipari Park területén belül a 83. sz. országos 

főút – Juhar utca – Nagysallói utca közötti területek 

vonatkozásában. 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az egyes 

tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. 

(I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását 

és környezeti értékelés készítését a településrendezési eszközök 

módosításának a Pápai Ipari Park területén belül a 83. sz. országos 

főút – Juhar utca – Nagysallói utca közötti területek 

vonatkozásában indokoltnak tartja. 

4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

a Polgármestert a vonatkozó településrendezési és a 

településtervezési szerződések megkötésére, valamint a 

szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
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5. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

jegyzőt és a városi főépítészt a határozat végrehajtásával 

kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Mezei László városi főépítész 

 

7. Vegyes ügyek 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő önálló képviselői indítványa 

Előadó: Grőber Attila önkormányzati képviselő 

 

Tájékoztató önálló képviselői indítványhoz 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Ujváry Hajnalka, Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi 

Alapellátási Intézete intézményvezetője. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Humánerőforrás Bizottság megtárgyalta és 

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

„1. A Bizottság Grőber Attila önkormányzati képviselő önálló képviselői indítványát megtárgyalta 

és a Képviselőtestületnek megtárgyalásra javasolja.  

 

2. A Bizottság az Egészségügyi Alapellátási Intézet intézményvezetőjének az egészségügyi 

alapellátásban felmerülő humánerőforrás hiányának csökkentése érdekében - Grőber Attila 

önkormányzati képviselő önálló képviselői indítványának figyelembevételével - benyújtott 

javaslatait tartalmazó előterjesztést megtárgyalta. Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy 

utasítsa az intézményvezetőt arra, hogy az ösztönzőrendszer egyes elemeit részletesen dolgozza 

ki, az alternatívákat tartalmazó határozati javaslatot készítse elő és azt jóváhagyásra terjessze 

elő Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elé. 

 

Határidő a 2. pontra: 

benyújtásra:  2021. szeptember 20. 

jóváhagyásra:  2021. október 31. 

Felelős:   Ujváry Hajnalka intézményvezető” 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a 108. és 109. sorszámú előterjesztést a testület együtt tárgyalja. 

 

Megkérdezi Grőber Attila önkormányzati képviselőt, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Akként pontosítja önálló képviselői indítványának második pontját, hogy az Önkormányzat azokat 

az akkreditációs képzési helyként működő háziorvosokat támogassa, akik rezidenst tudnak 

alkalmazni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Ujváry Hajnalka intézményvezetőt, van-e szóbeli kiegészítése. 



16 

Ujváry Hajnalka intézményvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Dr. Töreki-Vörös Ibolya önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy mindenki előtt ismert, milyen nehéz helyzetben van az egészségügy. Szembe kell 

nézni azzal, hogy az egészségügyben dolgozók átlagéletkora magas, és ez az alapellátási 

intézményekben dolgozókra is vonatkozik. Véleménye szerint akkor lehet vonzóvá tenni az 

alapellátást, illetve a háziorvosi feladatellátást, ha az anyagi megbecsüléssel is jár, valamint, ha 

olyan feladatokat tudnak az alapellátáshoz allokálni, melyek nemcsak a beutaló megírását teszik 

lehetővé, hanem komoly betegellátási feladatokat is jelentenek. A jelenlegi egészségügyi 

kormányzat is ezt próbálja szorgalmazni és segíteni a praxisközösségek kialakításával és a 

háziorvosi tevékenység támogatásával. Ennek érdekében lehetővé vált számtalan gépműszer 

beszerzése, valamint lehetőséget kaptak az alapellátásban dolgozók arra, hogy amennyiben más 

szakvizsgával is rendelkeznek, azt is tudják gyakorolni. Álláspontja szerint a pénzbeli támogatás 

nem elégséges, hiszen ez az elmúlt években többször megtörtént. Reméli, hogy a praxisközösségek 

a tevékenységek bővülését és sokszínűségét fogják jelenteni, ezáltal is segítik azt, hogy a frissen 

végezett orvosok is a háziorvosi hivatást válasszák. Véleménye szerint jelezni kell az egyetemek 

felé azt a szándékot, hogy az Önkormányzat támogatja a pályakezdő orvosok Pápán végzett 

tevékenységét. Nem szabad megfeledkezni arról az együttműködésről sem, ami az alapellátásban, 

illetve a kórházban dolgozó feladatellátók között van. Az átmeneti időszakban mindenképpen 

mérlegelni kell az Alapellátási Intézet és a Kórház Sürgősségi Osztályának együttműködését. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Álláspontja szerint a megoldásban nagy szerepe van a pénznek. Problémát jelent továbbá, hogy 

más települések korfáját tekintve könnyen előállhat az a helyzet, hogy egyszerre több környékbeli 

településen alakul ki olyan mértékű háziorvos hiány, hogy komoly pénzügyi forrásokat kell 

mozgósítani a háziorvosi rendszer működtetése érdekében. Elmondja, hogy az általa az önálló 

képviselői indítványában megjelölt pénzösszegeknél több anyagi hozzájárulás szükséges. A 

szakemberek vitatják, hogy az egyetem melyik szakaszában kell a támogatást nyújtani. Álláspontja 

szerint a második évfolyamon tanuló hallgatókat még kevesebb összegért lehet elköteleztetni, mint 

a végzősöket, akik egészen konkrét ajánlatokat kapnak. A probléma egyik forrásaként az 

egyetemek öncélú képzését jelöli meg. Véleménye szerint próbálkozni kell annak érdekében, hogy 

javítsanak a jelenlegi helyzeten. Megköszöni a támogatást, és a bizottsági ülésen elfogadott 

javaslatot támogatja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, nem látja akadályát annak, hogy jelentős forrásokat rendeljenek a kezdeményezés 

mellé. A bizottsági üléseken is felvetette, hogy az önálló képviselői indítványban megjelölt 

összegek rendkívül csekélyek, azokban nem érdemes gondolkodni. Olyan kombinációt kell 

kitalálni, hogy az összességében nyújtson egy meggyőző érvet egy pápai praxis kiválasztása 

mellett. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy egy orvostanhallgató miben látja a szakmai kihívást. 

A bizottsági ülésen kiderült, hogy százból kettő hallgató lát perspektívát a háziorvoslásban, ez éves 

szinten 10-15 fő. Véleménye szerint a pápai kistérségben jelenleg biztosan szükség lenne 10-15 

háziorvosra, mert van, vagy pár éven belül lesz akkora hiány. A csekély arány indokát 

szemléletbeli problémának tekinti, egyetért azzal, hogy az egyetemek öncélú képzése is okozza 

azt. Álláspontja szerint az egyetemek nem ösztönzik kellőképpen arra az orvostanhallgatókat, 

hogy a háziorvostant válasszák, melynek sok oka lehet. Az lehetne motiváció, ha szakmailag 

sokkal nagyobb kihívást jelentene a háziorvoslás. Elmondja, hogy nem csupán a magyarországi 
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településekkel kell versenyezni, hanem egész Nyugat-Európával, de nyilván van egy határ, 

ameddig a juttatásokban el lehet menni. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy Romániában jobban 

keresnek a háziorvosok. Megkérdezte Gyerő József polgármestert, aki elmondta, hogy Kovásznán 

a háziorvosok nettó jövedelme tizenkettőezer lej, ami kétezerötszáz euró, nyolcszázezer forint, ami 

a pápai háziorvosi praxisban szerezhető jövedelem harmada. Elvárja Intézményvezető asszonytól, 

hogy az alternatívák kidolgozása során merjen bátran tervezni. Tudomásul veszi, hogy erre komoly 

összegeket kell elkülöníteni, és annak örülne, ha ezt fel is lehetne használni. Példaként említi a 

Pápa Plusz Programot, melynek keretében három nyertes pályázat van. Ebből is megállapítható, 

hogy nem csak az anyagi oldal jelent motivációt. Elmondja, hogy a határozati javaslatot a 

képviselők részére kiosztották. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazat ellenében és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

111/2021. (IX.2.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja Pápa 

Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete 

intézményvezetőjét, hogy az egészségügyi alapellátásban felmerülő 

humánerőforrás hiányának csökkentése érdekében - Grőber Attila 

önkormányzati képviselő önálló képviselői indítványának 

figyelembevételével -  az ösztönzőrendszer egyes elemeit 

részletesen dolgozza ki, az alternatívákat tartalmazó határozati 

javaslatot készítse elő és azt jóváhagyásra terjessze elő Pápa Város 

Önkormányzatának Képviselőtestülete elé. 

 

Határidő  

benyújtásra: 2021. szeptember 20. 

jóváhagyásra: 2021. október 31. 

Felelős:  Ujváry Hajnalka intézményvezető 

 

Bakos László önkormányzati képviselő önálló képviselői indítványa 

Előadó: Bakos László önkormányzati képviselő 

 

A Gazdasági Bizottság az önálló képviselői indítványt egyhangúlag megtárgyalásra javasolta 

azzal, hogy Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogassa a Közép-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság kezelésébe tartozó Bakonyér városi mederszakaszának Pápa Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete által történő rendszeres 

karbantartását. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Bakos László önkormányzati képviselőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Bakos László önkormányzati képviselő 

Nincs szóbeli kiegészítése. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Örömét fejezi ki, hogy a fideszes önkormányzati képviselőknek az ingerküszöbét elérték azok a 

problémák, amelyekről Bakos László önkormányzati képviselő beadványában írt. Ez a probléma 

már több éve nyilvánvaló, támogatja az önálló képviselői indítványt. Álláspontja szerint az állam 

nem látja el a feladatát, melyet Bakos László önkormányzati képviselő is elismer. Megkérdezi 

képviselőtársát, hogy önálló képviselői indítványában miért csak a Bakonyér városi szakaszával 

foglalkozik, miért nem tér ki a Tapolca övárokra, melynek medrét másfél-két méteres gaz borítja, 

néhol még maga a meder sem látható. Polgármester úrtól kérdezi, hogy a Tapolca övárok -amely 

kialakítása az adófizetőknek 200 millió forintjába került- gondozása, ami tudomása szerint a pápai 

Önkormányzat feladatkörébe tartozik, miért nincs karbantartva.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felkéri Bakos László önkormányzati képviselőt, válaszolja meg, miért csak a Bakonyérre gondolt 

az önálló képviselői indítványában. 

 

Bakos László önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy azért nem kezdeményezte a Tapolca övárok karbantartását, mert álláspontja 

szerint egy városon kívüli területen nem cél parkosított körülmények kialakítása, a természet és az 

állandó vízfolyás teszi a maga dolgát. 

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Felhívja a figyelmét Bakos László önkormányzati képviselőnek, hogy ez az az övárok, amibe a 

Tapolca forrás vize folyik, nagyon sok helyen néhány tucat méterre halad el a lakóházaktól. 

Véleménye szerint ott is rendet kellene tartani. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy nem került 200 millió forintba az övárok kialakítása. A Bakonyér medrének a 

karbantartása nem az Önkormányzat feladata. A természetes vízfolyásokért a Magyar Állam felel.  

A Tapolca speciális, hiszen egy olyan vízfolyásról van szó, amely időközben újraéledt, nem tartja 

kizártnak, hogy egyszer erre is ki fog terjedni az állami felügyelet. Ahogy az a bizottsági ülésen is 

elhangzott, az Önkormányzat a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak sem nem felügyeleti 

szerve, sem nem fenntartója. Az Önkormányzat az Igazgatóságtól legfeljebb kérhet, vagy 

bejelentés esetén közvetíthet. Egyetért Bakos László önkormányzati képviselővel, nem gondolja, 

hogy egy belterületi vízfolyásnak, amelynek valamilyen természetközeli állapotát kívánják 

helyreállítani, feltétlenül közpark formáját kell öltenie. A megoldási javaslata az 

Önkormányzatnak az, hogy a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság feladat-és hatáskörét nem 

érintve, elvárva tőle azokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály erejénél fogva teljesítenie kell, 

segít a Bakonyér belterületi szakaszának rendben tartásában. Ha ebben kialakul egyfajta 

együttműködés, ez nagyon messzire vezethet, a Bakonyér partjának a rendezésétől kezdve egészen 

egy olyan állapot kialakításáig, amikor ezek a fenntartási munkák sokkal könnyebbé válhatnak. A 

belterületi szakasznak vannak olyan részei, amelyek jelen pillanatban szinte megközelíthetetlenek, 

egyrészt a sűrű beépítés, másrészt amiatt, hogy magánterületen halad át.  

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Megkérdezi Jegyző asszonyt, hogy a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot milyen szakmai 

jogszabályok kötik a mederkezelés vonatkozásában, illetve van-e ennek pontos leírása azon túl, 

hogy egyébként a szakmérnökség végzi. Helyesnek tartja a képviselői indítványt, jó hozzáállás, 
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ha egy képviselő odafigyel a környezetére. Kíváncsi arra, hogy egy hatóság miért nem végzi el a 

munkáját. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Elmondja, hogy a Vízügyi Igazgatóság szakmai jogszabályait, belső szabályzatait, valamint azt, 

hogy milyen feladatokat kellene elvégeznie az állami vízfolyások karbantartását illetően, nem 

ismeri, de utána fog nézni, és tájékoztatja Képviselő urat.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, nem biztos, hogy ugyanazt írja elő a jogszabály a karbantartás tekintetében, mint amit 

elvárnak a városlakók.  

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy nemrég járt egy Pápa melletti településen, ahol egy turistaház van, és ahol telkeket 

alakítottak ki egy élő vízfolyáshoz. A patakba egy betonlépcső vezet, és annak közepében egy 

búvárszivattyú helyezkedik el. Egészen biztos, hogy az ide vonatkozó jogszabályok ezt nem teszik 

lehetővé. Véleménye szerint fel kellene hívni a hatóság figyelmét arra, hogy vannak ellenőrzési 

kötelezettségei is. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az említett eset vérlázító, az ügyeskedésnek az ad alapot, hogy a patakmeder a 

térképek szerint nem ott van, ahol építkeztek. Felhívta a helyi hatóság figyelmét erre a jelenségre. 

 

Pintér Kálmán önkormányzati képviselő 

A tervek szerint a patak partjára épül egy társasház és egy vendégház is. Ennek a megvalósítási 

határidejére kérdez rá. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a képviselőtestület a tervben jelzett beavatkozásokra a lehetőséget teremti meg, 

innentől kezdve a tulajdonos felelőssége, hogy mikor valósítja azt meg. A Bakonyér vizével 

tervezett az Önkormányzat, van egy olyan koncepcióterv, amely a Belső-Várkertben irányozna elő 

további beruházásokat. Álláspontja szerint nagyon sok lehetőséget ad a Bakonyér, amivel élni 

kellene, akkor is, ha ez nem feltétlenül a turizmust szolgálja, hanem az itt élők életminőségén javít. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

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

hozza: 

 

112/2021. (IX.2.) önkormányzati határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésébe tartozó Bakonyér 

városi mederszakaszának Pápa Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága és Közterület-felügyelete által történő 

rendszeres karbantartását. 
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A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 

által a Bakonyér városi mederszakaszának karbantartására vállalt 

többletfeladatok elvégzésével kapcsolatban a Közép-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság igazgatójával tárgyalásokat folytasson és 

megállapodást kössön. 

A Képviselőtestület a karbantartáshoz szükséges pénzügyi forrást a 

mindenkori költségvetés terhére biztosítja. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 

intézkedések, jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő interpellációja  

Pápa város belterületi útjainak elégtelen, hiányos karbantartásával kapcsolatban 

Előadó: Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy Süle Zsolt önkormányzati képviselő interpellációt nyújtott be Pápa város 

belterületi útjainak elégtelen, hiányos karbantartásával kapcsolatban, valamint kérte az 

interpelláció szóban történő előadását. Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy ebben az esetben 

az interpelláló képviselőnek három perc áll rendelkezésére, és az írásbeli interpellációban 

foglaltakhoz kell ragaszkodnia.  

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy abban talán konszenzus van a kormánypárti és az ellenzéki politikusok között, 

hogy Pápa város belterületi útjai felújításra szorulnak. Bár vannak ezen a téren előremutató lépések 

-példaként említi az Európai Unió fejlesztési forrásainak köszönhetően most is zajló 

korszerűsítéseket a Felsővárosban, illetve a szintén ebből a forrásból megvalósuló ipari parki 

beruházást- ugyanakkor tény, hogy ennek ellenére komoly problémák, hiányosságok 

tapasztalhatók az utak minőségében, amelyek nap mint nap zavarják az autósokat, közlekedőket, 

sokszor anyagi kárt is okozva a járművekben. Álláspontja szerint nem kevesebb mint húsz 

kilométernyi utat kellene felújítani a városban, hiszen az elmúlt húsz évben nem fektettek erre 

kellő hangsúlyt. Mindezt a hiányosságot az Önkormányzat az évenkénti kátyúzással próbálja 

orvosolni, de ez véleménye szerint tartós megoldást semmiképpen nem jelent. Ebben az évben 

ezeket a munkálatokat a kivitelező cég munkatársai nyár közepén kezdték el, a sajtóban is 

megjelentek a hírek arról, hogy tíz millió forintba kerültek ezek a javítások. A felújítás 27 utcát és 

83 kátyút érintett. Sajnos a gépjármű tulajdonosok tapasztalatai alapján ez kevés, ugyanis a város 

több pontján egyáltalán nem végeztek javítást, sok helyen pedig erősen hiányosak voltak a már 

említett beavatkozások. Ahhoz, hogy érzékelhető legyen a javulás, ennél sokkal több helyen kellett 

volna beavatkozni. Érthetetlen, hogy ez miért nem történt meg, hiszen néhány héttel ezelőtt 

Polgármester úr elmondta, hogy a költségvetésben jelentős tartalékok vannak. Megkérdezi, hogy 

akkor miért nem a szükséges mértékben bocsátották rendelkezésre a szükséges forrásokat a nyári 

útfelújításokra, hiszen tíz millió forintnál jóval több kellenen erre a célra. Felteszi a kérdést, hogy 

a városvezetés miért nem orvosolja azokat a problémákat, amelyek mindennap bosszúságot 

okoznak a Pápán közlekedőknek, illetve mi az oka annak, hogy ilyen keveset költenek 

útfelújításra. Véleménye szerint az erősen megadóztatott autósok megérdemelnék, hogy végre 

huszonegyedik századi körülmények között közlekedhessenek. Világrekorder áfa, eget verdeső 

jövedéki adó, egyre gyengülő forint. Mindez rendkívül drága üzemanyagot eredményez, ami 
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mindennap sújtja a közlekedőket, nem beszélve a gépjárműadóról, az egyre növekvő biztosítási 

díjakról, útdíjakról. Pápán pedig még a garázsadóval is sarcolják az autósokat, miközben a 

parkolási zónák kiterjesztését is tervezik. Úgy gondolja ebben a helyzetben jogos elvárás, hogy 

megfelelő minőségű utakon lehessen közlekedni. Megkérdezi, mikor bocsátanak megfelelő anyagi 

forrást az utak rendbetételére. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Válaszában elmondja, hogy a pápai belterületi úthálózat jelentős része rekonstrukcióra szorul. 

Belterületi utak felújítására külső források bevonásának a lehetősége korlátos, az ilyen 

beruházások fedezetét saját bevételekből kell megteremteni. Az Önkormányzat saját bevételei 

közül a legjelentősebbek a helyiadó-bevételek, ahogy Süle Zsolt ismeri ezeket, „sarcok”, valamint 

az igénybe vett közszolgáltatások ellenértékeként megfizetett díjak. Amennyiben utóbbiak 

beszedésétől eltekintenek, akkor az igénybe vevő helyett a költségeket az adófizetők, ahogy Süle 

Zsolt mondaná, „sarcfizetők” összességére hárítják át. 

A városvezetés orvosolni kívánja a közlekedőknek bosszúságot okozó problémákat, a problémák 

kezelésére pedig az elmúlt öt évben 4 687 487 152 Ft-ot költött; nem a városvezetés, hanem az 

Önkormányzat, annak is a többsége, amelyik felelősséget vállalt ezekért a kiadásokért. Az említett 

összeg a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére kifizetett pénzeket tartalmazza, utak, 

kerékpárutak, járdák építésének felújításának költségeit. Az elmúlt években további 377 055 242 

Ft-tal támogatta az Önkormányzat a helyi közösségi közlekedést. A közösségi közlekedés 

támogatásának az egyik célja, hogy folyamatosan alternatívát kínáljanak a gépjárművel való 

közlekedők számára is. 

Álláspontja szerint a 4 687 487 152 Ft-os összeg nem kevés, bár, ha ehhez Képviselő úr 

ragaszkodik, szemantikai vita tárgyává tehetik az összeg nagyságát. 

Megismétli: a városvezetés orvosolni kívánja a közlekedőknek bosszúságot okozó problémát, sőt 

a terápiát már meg is kezdte, ám szeretné magát megkülönböztetni az azonnali gyógyulást ígérő 

kuruzslóktól és vajákos emberektől; az Önkormányzat nem ígérget, hanem vállalja a felelőséget. 

Ami a további kérdéseket illeti, mindenekelőtt szeretné kijelenteni, hogy nem rendelkezik olyan 

átfogó makroökonómiai ismeretekkel, mint amilyeneknek Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

valószínűleg a birtokában van, így nem tud olyan könnyed áttekintést nyújtani az adórendszerről, 

a fiskális és a monetáris politika eszközeiről, egyes biztosítási termékek árának alakulásáról. A 

forint árfolyamáról mondottaknak azonban utánanézett, és az általa felmutatott táblázatot találta. 

Az ábrán kirajzolódó trend elég egyértelműnek tűnik, egyáltalán nem támasztja alá mindazt, amit 

a forint árfolyamáról Képviselő úr elmondott. Ugyanakkor ne tegyen szemrehányásokat magának, 

valószínűleg csak feje tetejére fordította az ábrát, s abból vonta le elhamarkodottan a téves 

következtetéseket. Megkérdezi, hogy kivel nem fordult eddig elő, hogy elkövette ugyanezt a hibát 

és rossz következtetésekre jutott egy ilyen vizuális csapda alapján. 

Szóvá teszi, hogy Süle Zsolt önkormányzati képviselő pontatlanul hivatkozik a vele készült 

interjúban elhangzottakra, idézi: „még a garázsadóval is sarcolják az autósokat, miközben a 

parkolási zónák kiterjesztését tervezik”. Elmondja, az interjúban ez pontosan úgy hangzott, hogy 

a parkolási zónák kiterjesztésével egy időben megszüntetik a garázsadót.  

Tájékoztatja végül Süle Zsolt önkormányzati képviselőt, hogy a 2021. évi költségvetésben 1,5 

milliárd forintot meghaladó mértékű forrást biztosítottak a helyi ellenzék akarata, ellenszavazata 

ellenére a helyi közlekedési infrastruktúra javítására. Egyúttal felhívja a figyelmet arra, hogy a 

Kossuth utca, a Csáky utca és a Szent István utca rekonstrukciójának tervezési munkái is 

megkezdődtek, a következő években a felsorolt utcák megépítése alaposan próbára teszi majd az 

Önkormányzat teherbíró képességét. Mivel mindegyik említett utca felújítása nagyon régi igénye 

a pápaiaknak, ezért felhívja az interpellációt előterjesztő képviselőt is arra, hogy ne elhárítsa 

magától, hanem inkább képviselői esküjének megfelelően vállalja a felelősséget azért, hogy ezek 

az utcák minél előbb a pápai közlekedést szolgálhassák. 

Kéri válasza elfogadását. 
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Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy több okból sem tudja Polgármester úr válaszát elfogadni. Jelentős tartalék van az 

Önkormányzat költségvetésében, mégsem rendeltek plusz pénzt az útfelújításokra. Az elmúlt 

éveket illetően a prioritásokon kellene elgondolkodni. Kijelenti, hogy számára az a prioritás, hogy 

az emberek mindennapi problémáin segítsenek először, ezután következzen minden más, mint 

például a Polgármester úr kedvenc hobbija. Nagyon sajnálja, hogy a Polgármester úr magyarok 

millióin viccelődik azért, mert nem tudják megfizetni a rekordmagas üzemanyagárakat.  
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi a Képviselőtestületet, elfogadja-e az interpellációra adott választ.   

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta dr. Áldozó Tamás polgármester Süle 

Zsolt interpellációjára adott válaszát. 
 

a) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

113/2021. (IX.2.) önkormányzati határozat 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

134/2020. (IX.25.) határozat, a 148/2020. (X.22.) határozat, az 

50/2021. (IV.19.) határozat, az 53/2021. (IV.30.) határozat, az 

59/2021. (V.7.) határozat, a 62/2021. (V.13.) határozat, a 63/2021. 

(V.13.) határozat I/2., II/2., III/2. pontjai, a 95/2021. (VI.30.) 

határozat; a 97/2021. (VI.30.) határozat 1. pontja és a 102/2021. 

(VII.15.) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

II. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

144/2018. (XII.20.) határozatra adott jelentést elfogadja, ezzel 

egyidejűleg hatályon kívül helyezi. 

 

III. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 91/2015. 

(V.28.) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja, ezzel 

egyidejűleg a 0918/1 hrsz-ú és a 01001/33 hrsz-ú ingatlanok 

ingyenes tulajdonba vétele iránti kérelmét településüzemeltetés 

céljából továbbra is fenntartja. 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt a határozat végrehajtásával 

kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
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b) Pápai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel 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: 

 

114/2021. (IX.2.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Polgármesteri Hivatal A01/449/2021. számú módosító okiratát, 

valamint A01/449-2/2021. 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. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

 

c) Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel 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: 
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115/2021. (IX.2.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület határozata 2021. szeptember 3. napján 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 önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

 

Zsegraics Gyula önkormányzati képviselő a képviselőtestület üléséről távozott. Jelen van 13 fő. 

 

d) Volánbusz Zrt. 2020. évi közszolgálati beszámolója 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szöllősi József forgalmi üzemvezető és Bertha Péter vezénylő. 

 

A beszámolót a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy a Volánbusz Zrt. képviseletében megjelenteknek van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Szöllősi József üzemvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Kovács József önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy országos probléma a helyi menetrend szerinti személyszállítást végző 

autóbuszjáratok állományának az életkora. Ez tizenkét buszt jelent helyi szinten, a nagyobb méretű 

buszok életkora túllépte a húsz évet. Megkérdezi, hogy ezek a buszok hány év alatt tudnak 

kicserélődni.  

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Megkérdezi dr. Áldozó Tamás polgármestert, hogy a ki nem fizetett 30 millió forintnak mi lesz a 

sorsa. Elmondja, hogy amennyiben ő képviselné azt a gazdasági társaságot, amelynek 30 millió 

forinttal kevesebbet fizet az Önkormányzat, utánanézne, hogy a kötelezettség vállalása mely 

pontjait nem teljesítette. A Volánbusz Zrt. vezetőit pedig arra kéri, indokolják meg, miért történt 

ez meg és mennyire látták előre. Megállapítja, hogy ezek szerint nem volt megfelelő a szolgáltatás 

színvonala. Álláspontja szerint a tömegközlekedéssel két probléma van, egyrészt mindenki 

elégedetlen vele, másrészt drága.  
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy ez az eset nem tud megismétlődni, mivel olyan feltételekkel írták alá a szerződés 

meghosszabbítását, amelyek ennek a megismétlődését kizárják. A következő közbeszerzési 

kiírásnál más feltételrendszert fognak meghatározni. Ez a döntés vitára adhat alapot a két fél 

között, amely amennyiben tárgyalásos úton nem rendeződik, bírósághoz lehet fordulni. A bíróság 

döntését az Önkormányzat természetesen tudomásul fogja venni. 

 

Szöllősi József forgalmi üzemvezető 

Az autóbusz beszerzéssel kapcsolatban feltett kérdésre válaszul elmondja, hogy alapvetően a 

magyar közösségi közlekedés ellátást egy-két várost kivéve 2019-től a Volánbusz Zrt. végzi. A 

közszolgáltatást a személyszállítási törvény határozza meg. Magyarországon az autóbusz 

beszerzés lehetősége a Nemzeti Buszbeszerzési Bizottság engedélyéhez és hozzájárulásához 

kötött. Bízik abban, hogy a polgármester úr által említett, új közszolgáltatási pályázati kiírás 

egyértelműen tisztázza a város elvárásait, amelyre a társaság, felmérve a lehetőségeit, 

egyértelműen pályázni fog. Az a pályázat tartalmazni fogja, hogy mit tud vállalni a társaság, 

valamint, hogy vállalásának milyen költségvonzatai vannak. A menetrend olyan, hogy mindenki 

ért hozzá és mindenki elégedetlen. A Covid helyzet 2020-ban visszavetette a bevételeket, annak 

ellenére, hogy az Önkormányzat olyan döntést hozott, hogy megfelelő távolságtartással a 

városlakók igénybe tudták venni a közösségi közlekedést. Elmondja, hogy kormányrendeletben 

határozták meg az elektromos buszok forgalomba állítását 2023-tól. Egy gond van, hogy a 

jelenlegi euro 6-os dízelbuszok kapacitásának harmadát teljesítő elektromos buszok minimum 

kétszeres, ha nem háromszoros árúak. A szolgáltatás árában ezek mind meg fognak jelenni. A 30 

millió forinttal kapcsolatban elmondja, hogy a két fél a vitáit tárgyalásos úton eddig is mindig le 

tudta zárni. Abban az időben, amikor a közszolgáltatási szerződést az akkori társaság megkötötte, 

más volt a jogszabályi környezet, ezt figyelembe véve akkor jogosan vállalta ezeket az 

eszközbeszerzési kötelezettségeket. A jelenlegi helyzetet az akkori körülmények figyelembe 

vételével kell értékelni. Elmondja, hogy a cél, különös tekintettel arra, hogy a Volánbusz Zrt. egy 

100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaság, a tárgyalásos megoldás. Reméli, hogy az 

együttműködés a következő pályázatot követően is sikeresen tud folytatódni. 

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

A beszámolóban szerepel, hogy a szolgáltató a jegyek és bérletek ellenőrzését nem a megfelelő 

hatékonysággal végezte. Ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy ennek ellenőrzésére van kapacitása az 

Önkormányzatnak, vagy ez valami objektív mérőszám alapján történik, vagy egészen szubjektív.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy ez szubjektív, hiszen tételesen ezt nem ellenőrizték, azonban több olyan 

észrevételt kaptak az utasoktól, amely alapján megállapítható, hogy meghatározott 

buszmegállókban jegyvásárlás nélkül szállnak fel tömegével a buszra. Ezeket a buszmegállókat az 

Önkormányzat próbálta kiiktatni a helyi vonalból. Hozzáteszi, hogy nehéz helyzetben lehet egy 

ilyen szituációban az autóbuszvezető is, hiszen nincs mögötte egy olyan hatalom, amivel ő fel 

tudna lépni egy erőszakos, potyázni akaró utassal szemben. Ha nem indul el a busszal, akkor meg 

a többi, jeggyel rendelkező utas fog méltánytalanságot elszenvedni. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Megkérdezi, hogy a következő közszolgáltatási szerződésben lehet-e az Önkormányzatnak arra 

vonatkozó konkrét igénye, hogy milyen típusú buszokkal történjen a személyszállítás. Elmondja, 

hogy jelenleg euro 2-es típusú autóbuszokkal történik a személyszállítás, ezeket a legtöbb európai 

városba be sem engedik. Lesz választása az Önkormányzatnak, vagy, mivel nincs versenyhelyzet, 

ezt el kell fogadni. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy valóban nincs versenyhelyzet. Azt kellene minél jobban pontosítani, hogy melyek 

azok az utazási igények, amelyeket ki kell elégíteni. Fontos, hogy szemmel látható kihasználtsága 

legyen annak a járatnak, amit indítanak. Általában abból indultak ki, hogy a lakóhely és az 

intézmény, illetve a lakóhely és a munkahely legyenek azok a pontok, amelyeket a 

tömegközlekedésbe bekapcsolnak. Az ezen igények kielégítésén túl van egy olyan réteg, amelynek 

korlátlan fogyasztási lehetősége van, ők pedig a nyugdíjasok. Nem lehet minden igényt kielégíteni. 

Elmondható, hogy a városban a tömegközlekedés nagyrészt még mindig szokásjogi alapon 

szerveződik. Vannak olyan városrészek, ahol nincs tömegközlekedés, de nem is érkezett igény rá. 

Lehetne ingyenes is a tömegközlekedés, csak ehhez be kell tudni bizonyítani, hogy összességében 

ez akkora társadalmi előnyt jelent a városnak, hogy megérje ráfordítani a közpénzt. Megjegyzi, 

hogy a baj az lesz az elektromos buszokkal, hogy ezek egyszerre fognak kiöregedni.  

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel 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: 

 

116/2021. (IX.2.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a VOLÁNBUSZ 

Zrt. 2020. évi beszámolójában feltüntetett menetrend szerinti 

autóbuszjárattal történő helyi személyszállításra vonatkozó 

ellentételezési igény összegét 25%-kal csökkentett összegben – 

85.788.266,- Ft – fogadja el, mely összeg fedezete Pápa Város 

Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendeletben biztosított. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy az ellentételezési 

összeg átutalásáról a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint 

gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

e) Pápai Sport Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása  

 

A napirend tárgyalásán jelen van Tóth Péter, a Pápai Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy egy kiváló minőségű autóbusz szolgálja majd a Sportcentrumot, amely lehetővé 

teszi az iskolások testnevelés órára történő eljutását. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
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Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 

 

117/2021. (IX.2.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Sport 

Nonprofit Kft. alapító okiratában, 2021. szeptember 2-ai hatállyal, a 

cég tevékenységi körébe felveszi az alábbi tevékenységeket: 

- 4939’08 Mns egyéb szárazföldi személyszállítás, 

- 5221’08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás, 

- 5229’08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a módosított alapító 

okirat aláírására, a szükséges jognyilatkozatok, intézkedések 

megtételére, egyidejűleg utasítja Tóth Péter ügyvezetőt a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tóth Péter ügyvezető 

 

f) Tájékoztatás a víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő 

fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, 

problémák feltárására című pályázat benyújtásáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Vörös Dániel, a Pápai Vízmű Zrt. vezérigazgatója. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a pályázatot már benyújtották.  

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 

 

118/2021. (IX.2.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Felhívás 

víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, 

víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák 

feltárására” című, KEHOP-2.1.11. kódszámú, benyújtott pályázatról 

szóló tájékoztatót elfogadja. 
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A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 

kapcsolódó további szerződések (megállapodások) aláírására, 

valamint az egyéb szükséges jognyilatkozatok és intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Vörös Dániel vezérigazgató 

 

g) 2021-2035. időtávra vonatkozó V01 számú víziközmű-rendszer gördülő 

fejlesztési tervének módosítása 
 

A napirend tárgyalásán jelen van Vörös Dániel, a Pápai Vízmű Zrt. vezérigazgatója. 
 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Vörös Dániel vezérigazgatót, hogy van-e szóbeli kiegészítése. 
 

Vörös Dániel vezérigazgató 

Nincs szóbeli kiegészítése. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 
 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 

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

hozza: 
 

119/2021. (IX.2.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.  (II.27.) Korm. 

rendelet 90/C § (2) bekezdésében előírtak szerint a 2021-2035. 

időtávra vonatkozó víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terv 

felújítási és pótlási tervrészéből a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-

nek a V01 víziközmű-rendszerre vonatkozó módosítási 

javaslatait megtárgyalta és véleményezési jogával élve egyetért a 

gördülő fejlesztési terv módosításával. 

 

2. A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy az 1. pont 

szerinti gördülő fejlesztési terv módosításával kapcsolatos 

egyetértő véleményét a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. részére 

további ügyintézésre küldje meg. A vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően a gördülő fejlesztési terv 

módosítását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. nyújtja be. 
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Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Szalai Kriszina gazdasági osztályvezető 

Vörös Dániel vezérigazgató 
 

h) 2021-2035. időtávra vonatkozó SZ01 számú víziközmű-rendszer gördülő 

fejlesztési tervének módosítása 
 

A napirend tárgyalásán jelen van Vörös Dániel, a Pápai Vízmű Zrt. vezérigazgatója. 
 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 
 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 

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

hozza: 

120/2021. (IX.2.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.  (II.27.) Korm. 

rendelet 90/C. § (2) bekezdésében előírtak szerint a 2021-2035. 

időtávra vonatkozó víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési terv 

felújítási és pótlási tervrészéből a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-

nek az SZ01 víziközmű-rendszerre vonatkozó módosítási 

javaslatait megtárgyalta és véleményezési jogával élve egyetért a 

gördülő fejlesztési terv módosításával. 
 

2. A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy az 1. pont 

szerinti gördülő fejlesztési terv módosításával kapcsolatos 

egyetértő véleményét a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. részére 

további ügyintézésre küldje meg. A vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően a gördülő fejlesztési terv 

módosítását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalhoz a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. nyújtja be. 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Szalai Kriszina gazdasági osztályvezető 

Vörös Dániel vezérigazgató 

 

i) 2022-2036. időtávra vonatkozó gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos döntés 
 

A napirend tárgyalásán jelen van Vörös Dániel, a Pápai Vízmű Zrt. vezérigazgatója. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 

 

121/2021. (IX.2.) határozat 

1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) 

bekezdésében előírt, 2022-2036. időtávra vonatkozó víziközmű-

rendszer gördülő fejlesztési tervet megtárgyalta és 

 

a) véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és Csatornamű 

Zrt. vagyonkezelésében, illetve tulajdonában lévő víziközművek 

és vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási és pótlási 

tervrészével, 

 

b) elfogadja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében, 

illetve tulajdonában lévő víziközművek és vagyonelemek 

előterjesztés szerinti beruházási tervrészét, 

 

c) a gördülő fejlesztési tervben meghatározott fejlesztések és 

beruházások költségeinek pénzügyi forrásait mindenkori éves 

költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Szalai Kriszina gazdasági osztályvezető 

Vörös Dániel vezérigazgató 

 

2) A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a Pápai Víz- 

és Csatornamű Zrt. részére az 1) pont a) alpont szerinti 

véleményt további ügyintézésre, az 1) pont b) alpont szerinti 

beruházási tervrészt véleményezésre küldje meg. 

A Képviselőtestület utasítja továbbá a Polgármestert a Pápai 

Víz- és Csatornamű Zrt. meghatalmazására, hogy a Zrt. a 2022-

2036. időtávra vonatkozó víziközmű-rendszer gördülő 

fejlesztési tervet - a törvény által előírt határnapig - a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Vörös Dániel vezérigazgató 
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j) Közérdekű bérbeadás a Pápai Tankerületi Központ részére 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 

 

122/2021. (IX.2.) határozat 

I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete 

11. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozzájárul 

a Pápai Tankerületi Központ részére - Andrew Lee Graves nyelvi 

lektor elhelyezése céljából a közalkalmazotti jogviszonyának 

időtartamára, de legfeljebb 2021. szeptember 1-jétől 2022. 

augusztus 31-ig - a Pápa, Zárda utca 5. fsz. 6. szám alatti, egy 

szoba, konyha, fürdőszoba-WC, előszoba, loggia helyiségekből 

álló komfortos (gázkonvektoros) komfortfokozatú, 38 m2 

alapterületű önkormányzati bérlakás bérbeadásához. 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető 

 

II. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete 

11. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozzájárul 

a Pápai Tankerületi Központ részére - Garrett Feemster nyelvi 

lektor elhelyezése céljából a közalkalmazotti jogviszonyának 

időtartamára, de legfeljebb 2021. szeptember 1-jétől 2022. 

augusztus 31-ig - a Pápa, Zárda utca 5. fsz. 7. szám alatti, egy 

szoba, konyha, fürdőszoba-WC, előszoba, loggia helyiségekből 

álló komfortos (gázkonvektoros) komfortfokozatú, 38 m2 

alapterületű önkormányzati bérlakás bérbeadásához. 

A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető 
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k) Pápai 1827/3 hrsz-ú kivett beépítetlen terület ingatlannyilvántartási 

megnevezésű ingatlan pályázat útján történő értékesítése  

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 
 

123/2021. (IX.2.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

Önkormányzat tulajdonát képező pápai 1827/3 hrsz.-ú, 8818 m² 

területű, kivett beépítetlen terület ingatlan-nyilvántartási 

megnevezésű, belterületi, forgalomképes ingatlant Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról 

szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdése és 

11.§ (3) bekezdése alapján, bruttó 58.600.000,- Ft alapáron, pályázat 

útján értékesíti. 

 

Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos intézkedések, 

jognyilatkozatok megtételére, felhatalmazza az adásvételi szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

l) Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez csatlakozás 
 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 

 

 

 

 

 

 



33 

124/2021. (IX.2.) határozat 

Pápa Város Önkormányzata a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 

juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. 

(III. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján - 2021. október 1-jei 

határidőig - csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

Ösztöndíjrendszer működtetésével kapcsolatban a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2021. október 1., illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Bejelenti, hogy Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-

kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak 

alapján a 122. sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést tart. 

 

A polgármester a képviselőtestület nyilvános ülését 15.48 perckor ismételten megnyitja. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott döntését. 

 

Megköszöni önkormányzati képviselőtársai munkáját. Elmondja, hogy a következő testületi ülésre 

várhatóan október elején kerül sor. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 50 perckor bezárja.  

 

K. m. f. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 
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