
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/1-151/2022. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. szeptember 1-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, Zsegraics Gyula, Kovács József, Németh Csaba, 

Süle Zsolt képviselők, 12 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, 

Takács Krisztina köztisztviselő, 

Dr. Bán Zsófia köztisztviselő. 

 

Dr. Vaitsuk Mária önkormányzati képviselő távolmaradását bejelentette. Pintér Kálmán 

önkormányzati képviselő távolmaradását nem jelentette be. Németh Zsolt önkormányzati 

képviselő az ülésre később érkezett. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten 

keresztül követőket. A testület ülését 8.00 órakor megnyitja. Üdvözli azokat a fiatalokat, akik 

megkezdték a tanévet, nekik és a pedagógusoknak jó munkát kíván. Reméli, hogy az előző 

években jelentkező kihívások nélkül, és az újaknak megfelelve tudják teljesíteni a 2022/2023-

as tanévet.  

 

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

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a fenti napirendről. 

 

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

határozatot hozza: 
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65/2022. (IX.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2022. 

szeptember 1-jei ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. 

(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2022. 

(…) önkormányzati rendelete-tervezete a fizető parkolási 

övezetben történő várakozás rendjéről szóló 12/2022. (IX.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a közterület-

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

módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a kedvtelésből tartott 

állatok tartásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól és ezek megsértésének 

jogkövetkezményeiről szóló 37/2020. (XII.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a közterületi 

térfigyelő rendszerről szóló 17/2021. (VI.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 14/2019. (IX.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Mezei László főépítész 

 

9. Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája és TOP 

Plusz Városfejlesztési Programtervének jóváhagyása 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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10. Pápa Város 2022-2027. időszakra szóló Drogellenes 

Stratégiájának jóváhagyása 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

11. Tájékoztató a város közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról 

Előadó:  Regdon László r. ezredes, rendőrkapitány 

 

12. Vegyes ügyek 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti dr. Gergely Sándor főorvos urat, aki az elmúlt évtizedekben elkötelezetten szolgálta 

az alapellátást, és a közelmúltban úgy döntött, hogy visszavonul a praktizálásától. Megköszöni 

a Főorvos úr pápai lakosokért végzett munkáját, valamint jó egészséget, boldog, békés 

nyugdíjas éveket kíván neki. Megkéri Főorvos urat, hogy amennyiben van még hozzá ereje, 

praktizáljon tovább, mert szaktudására jóval a nyugdíjkorhatár után is szüksége van a 

közösségnek. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete előterjesztése alapján 

Polgármester úr Pro Publico díjat ad át Dr. Gergely Sándor főorvos úr részére. 

 

Dr. Gergely Sándor főorvos 

Elmondja, teljes meglepetésként érte a kitüntetés, meghatódott, hiszen nem kapott még hasonló 

elismerést, köszönetet mond érte. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság az 59., 60., 61., 62., 63., 64. és a 

65. sorszámú előterjesztéseket egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

11. Tájékoztató a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 Előadó: Regdon László r. ezredes, rendőrkapitány 

Németh Zsolt önkormányzati képviselő az ülésre megérkezett. Jelen van 13 fő. 

A napirend tárgyalásán jelen van Pogány Péter r. ezredes, a megyei rendőr-főkapitány bűnügyi 

helyettese és Regdon László r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető. 

A beszámolót a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti Regdon László r. ezredest, rendőrségi főtanácsost, kapitányságvezetőt. Elmondja, 

hogy ezt a napirendet jóval korábban szokta tárgyalni a képviselőtestület, azonban ismert okok 

miatt erre nem volt lehetőség. Megkérdezi kaptány urat, van-e szóbeli kiegészítése. 
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Regdon László r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető 

Elmondja, hogy a 2021-es évet elég komplex rendőri tevékenység jellemezte. Jelen volt a 

pandémia és az illegális migráció, amely azóta is tovább erősödött. Utóbbi jelentős terhet rótt a 

rendőrségre, nemcsak a határ melletti szolgálatok tekintetében, hanem azért is, mert a pápai 

rendőrség több mint 180 arab, illetve szír, afgán illegális menekültet fogott el az illetékességi 

területén belül, mivel a pápai járáson keresztül egy tranzitútvonal vezetett nyugat felé. Pápa 

városában és a pápai járásban is csökkent a befejezett bűncselekmények száma, ez nemcsak a 

vagyon ellen elkövetett bűncselekményekre vonatkozik, hanem a közterületen elkövetett 

deliktumokra is. Nem történt emberölés, rablás és gépkocsi lopás sem 2021-ben. Több vagyon 

elleni bűncselekmény és mindösszesen négy lakásbetörés volt. A közlekedés során sajnos nem 

kerülhető ki a sérülés és a halál kockázata, ezt a rendőrség mindennapi elemző, értékelő 

munkával megpróbálja csökkenteni, azonban 2021-ben a sérüléses közlekedési balesetek száma 

nőtt, a halálos balesetek száma 5-ről 4-re csökkent, ezért a rendőrség továbbra is koncentrál a 

legfontosabb baleseti okokra, naponta értékelik, hogy melyek azok a szabálysértések, amelyek 

végül a sérüléshez, vagy a balesethez vezetnek. Továbbra is első helyen áll a sebesség helytelen 

megválasztása, a kanyarodás és irányváltási szabályok megsértése. Elmondja továbbá, hogy a 

rendőrség számára a megelőzés is nagyon fontos. Nemcsak az iskolásokat, hanem a felnőtteket 

is tájékoztatják a legfrissebb elkövetési módszerekről. Tekintettel arra, hogy a kábítószer 

Magyarországon is jelen van, fontos intézkedéseket tesz a rendőrség a kábítószer terjesztők 

elfogása érdekében. A rendőrség javaslatára egy éjszakai szórakozóhelyet Pápa Város Jegyzője 

egy rövid időre be is záratott, mert az egyik alkalmazottnak köze volt a kábítószer terjesztéshez 

és sokáig letartóztatásban volt. Elmondja, hogy az Önkormányzattal való együttműködést e 

téren is kiválónak tartja. Az Önkormányzat térfigyelő kamerák bővítésével kapcsolatos döntése 

a rendőri munka során egy óriási segítség. A térfigyelő kamerák nemcsak a megelőzés 

szempontjából jelentősek, hanem a kapitányság a térfigyelőrendszer segítségével 

sorozatbetörések adatait is realizálni tudta. Ez a betörő banda négy megyében, több mint 

harminc, többségében telephelyről készpénzkazetták eltulajdonításával tevékenykedett, most 

már mindannyian letartóztatásban várják az ítéletet. Megköszöni az Önkormányzat 

támogatását, valamint a közterület-felügyelőkkel való együttműködést. Megköszöni továbbá, 

hogy a Képviselőtestület Polgármester úr által kezdeményezett döntése alapján a rendőrök több 

alkalommal kaptak a sikeres felderítés után jutalmat. Elmondja továbbá, hogy a Kormány 

döntése alapján a határvadász ezrednek a felállítása sokat fog segíteni a pápai közbiztonság 

javulásán. Amint feláll ez a szervezet, a Pápai Rendőrkapitányságnak kevesebb határvédelmi 

feladatot kell ellátnia, így többet tudnak foglalkozni a helyi közbiztonsággal. Elmondja, hogy a 

pápai járásban négy határvadászt sikerült már toborozni. Hozzáteszi, hogy a közelmúltban volt 

egy döntés, amely a rendőröknek, főleg a közterületi szolgálatot ellátóknak, ahol a legnagyobb 

létszámhiány van, a fizetését hivatott rendezni. Bízik abban, hogy ez a döntés a jelenlegi 

létszámhiányt pozitívan befolyásolja, és egyre több fiatal választja ezt a nemes hivatást.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Kovács József önkormányzati képviselő 

A Közrendvédelmi Osztály és a körzeti megbízottak létszámával kapcsolatban megkérdezi, 

hogy Kapitány úr mennyire tartja a jelenlegi létszámot ideálisnak. 

 

Regdon László r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető 

Elmondja, hogy a Pápai Rendőrkapitányság állománytábláját nem változtatják nagyon gyakran, 

ezzel a létszámmal kellett a kilencvenes évek nagyobb bűnözési kihívásait is ellátni. Álláspontja 

szerint a Közrendvédelmi Osztály létszámának megállapítása egy helyes döntés volt. 

Természetesen vannak olyan élethelyzetek, mint a pandémia, az illegális migráció, amikor 

máshol is helyt kell állni a rendőrség állományának. A térfigyelő rendszert nemcsak azért 

szorgalmazta, mert szeretnék látni, hogy kik érkeznek a pápai éjszakába, és kik távoznak esetleg 

pénzkazettával, hanem azért is, mert ilyenkor a rendőrség tud a módszerein változtatni. A 
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problémát nem az jelenti, hogy kicsi az állománytábla, hanem az, hogy volt egy olyan időszak 

a munkaerőpiacon, amikor a pápai és a pápai járási fiatalok máshol találták meg a 

boldogulásukat, nagyon sokan inkább ingáztak Ausztria és a lakóhelyük között, mert úgy 

gondolták, hogy ott tudnak annyit keresni, amennyi az egzisztenciájukhoz szükséges. A 

fizetésemelésről szóló döntés hatására növekedett a rendőrnek jelentkezők létszáma. Elmondja, 

hogy amennyiben az üres álláshelyeket fel tudják tölteni, akkor elégségesnek találja majd a 

létszámot. A pontos hiányról nem tud tájékoztatást adni. Elmondja továbbá, hogy a körzeti 

megbízotti státuszok természetesen fel vannak töltve, de ez nem azt jelenti, hogy a körzeti 

megbízott például Pápateszéren vagy Külsővaton állandóan a településen szolgál. A 

bűncselekmények 70 százalékát Pápán követik el, a napi elemző-értékelő munka 

eredményeképpen mindig ott helyezik el a rendelkezésre álló létszámot, ahol a legnagyobb 

szükség van rá.  

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Megkérdezi, mi az oka a több területen is jelentkező nyomozáseredményesség csökkenésnek. 

Rongálás esetében egészen kiemelkedő ennek a mutatónak a csökkenése. Megkérdezi továbbá, 

hogy jelenleg mennyi betöltetlen álláshely van a Pápai Rendőrkapitányságon, valamint milyen 

intézkedéseket tesz a rendőrkapitányság annak érdekében, hogy a közlekedésbiztonság 

javuljon, külön kitér a gyorshajtás és az elektromos rollerek problematikájára. Az elektromos 

rollerekkel járdákon, utakon, bukósisak nélkül, 25-30 km/órás sebességgel közlekednek. 

Véleménye szerint gondolkodni kellene az erre vonatkozó szabályozás kialakításán, illetve 

növelni kellene a sebességkorlátozó táblák számát. Végül megkérdezi, hogyan történik a 

forgalomirányítás vezénylése. Elmondja, hogy a tavalyi évben szeptember elsején az iskolák 

környékén számtalan rendőr volt jelen, de az idei iskolakezdésnél a Pápai Református 

Kollégium Gimnáziumánál lévő kereszteződésben jó lett volna egy forgalomirányító rendőr 

jelenléte, mert sokaknak hosszan kellett várakozni, és az időjárás nem volt alkalmas a biciklivel 

vagy gyalogosan történő közlekedésre.  

 

Regdon László r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető 

Elmondja, hogy az elmúlt másfél évben, amióta ő a rendőrkapitány, szinte minden iskolai napon 

segítik a közlekedést a Március 15. téren, valamint a Tarczy Lajos Általános Iskola előtt. A mai 

napon egy fiatal őrmester irányította a forgalmat, akit a parancsnokának kellett eligazítania, 

hogy a Március 15. térről történő kikanyarodást is segítenie kell. A nyomozáseredményesség 

csökkenésének nincsen semmilyen konkrét oka, a 70 százalék feletti nyomozáseredményesség 

országosan komoly eredmény. 2021-ben a Pápai Rendőrkapitányság bűnügyi 

osztályvezetőjéből a szomszédos megyében rendőrkapitány lett, utódjából pedig szintén egy 

másik megyében kiemelt főnyomozó lett, ezáltal két vezetőváltást kellett átvészelnie a 

rendőrkapitányságnak. Véleménye szerint a következő időszakban ismételten emelkedik a 

mutató. A betöltetlen álláshelyek kapcsán elmondja, hogy a rendőrkapitányságon a komplex 

feladatellátáshoz szükséges létszám rendelkezésre áll, természetesen egy nagyobb rendezvény 

biztosítását a megyei rendőrfőkapitányság, illetve a készenléti rendőrség erőinek 

igénybevételével tudják ellátni. Olyan helyzet nem fordulhat elő, hogy nem tudnak állampolgári 

bejelentésre reagálni. A rendőrség átlagosan 12 perc alatt ér a helyszínre az állampolgári 

bejelentések esetén. Kiemeli, több rendőrt szerettek volna biztosítani szeptember elsején az 

iskolákhoz és a kereszteződésekhez, azonban hajnalban olyan személyeket igazoltattak, akik 

pozitív drogtesztet produkáltak, az ő előállításuk miatt nem tudták az általuk ideálisnak gondolt 

létszámot biztosítani. A gyorshajtással kapcsolatban elmondja, hogy a megyei rendőrfőkapitány 

napi hétórányi sebességmérési időt írt elő. A sebességet nem csak jelzett, hanem a lakosság által 

fel nem ismerhető gépjárművekkel is mérik. Elmondja továbbá, hogy az Önkormányzat az 

általa javasolt három útvonalon alakított ki trafiboxot, ezeken az eszközökön a 

rendőrkapitányság mérőműszereit alkalmanként el fogják helyezni, de ennek ideje az 

állampolgárok előtt nem lesz ismert. Megerősíti, hogy a rendőrkapitányság sebességmérési 

tevékenységét 2022-ben is folyamatosan végzi. Ha egy elektromos roller ütközik egy autóval, 

a rendőrség tudja, hogy az segédmotorkerékpárnak minősül, mert gépi meghajtású, ezért 



6 

bukósisaknak, segédmotorkerékpár vezetésére jogosító vezetői engedélynek és kötelező 

biztosításnak is kell lennie. Véleménye szerint ezzel kapcsolatban további szabályozás 

szükséges. Sokan felteszik már ugyan a bukósisakot, de indokolt lenne egy központi 

szabályozás, amely kimondaná, hogy ez az eszköz egy segédmotorkerékpár, és rögzítené annak 

használati módját.  

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Ismételten rákérdez, mekkora az állománytáblában a hiány. Megkérdezi továbbá, hogy az 

elektromos roller esetében a rendőrség igazoltathat-e. Véleménye szerint, ha ekkora a joghézag, 

akkor nyilván nem, de ha gépi meghajtású ez a jármű, akkor elő lehetne írni, hogy hol 

közlekedjen. 

 

Regdon László r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető 

A létszámhiányra konkrét számot nem tud mondani, de amennyiben Képviselő úr erre 

vonatkozóan közérdekű adatigénylést nyújt be, a rendőrség jogászai megválaszolják a kérdést. 

Az elektromos rollerek kapcsán elmondja, hogy azok segédmotorkerékpárrá nyilvánítása 

központi szabályozást igényel, és ha ez megvalósul, a pápai rendőrök is ennek megfelelően 

fognak intézkedni. Rendőr bárkit igazoltathat, azonban álláspontja szerint ekkora joghézag 

mellett nem lenne szerencsés elkezdeni az elektromos rollert használókat a pápai rendőröknek 

igazoltatni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Pápai Rendőrkapitányság az év rendőrkapitánysága volt Veszprém 

megyében, amelyhez ezúton gratulál. A megyei rendőrség állománygyűlésén sok egyéb 

kitüntetést is átvehettek a pápai rendőrök. Megkérdezi, hogy országosan hol van a Pápai 

Rendőrkapitányság helye, illetve van-e a járásban olyan település, ahol nem történt 

bűncselekmény 2021-ben. 

 

Regdon László r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető 

Elmondja, hogy az első kérdésre főkapitány-helyettes úr fog válaszolni, tekintettel arra, hogy 

nem tiszte megítélni a Pápai Rendőrkapitányság országos helyét. Elmondja továbbá, hogy a 

pápai járásban több olyan település is van, ahol nem volt, vagy egy bűncselekmény történt, 

ezért ezekre a településre csak három hetente kell mennie a körzeti megbízottnak. 

 

Pogány Péter r. ezredes, a megyei rendőr-főkapitány bűnügyi helyettese 

Köszönti a jelenlévőket a Főkapitányság és Főkapitány úr nevében. Elmondja, hogy a Pápai 

Rendőrkapitányság jól működik, a közbiztonság kiegyensúlyozott, a meglévő létszámhiány 

kezelhető, vannak társegyüttműködők, a Polgárőrség és a Közterület-felügyelet. Velük együtt 

a közbiztonságot a rendőrkapitányság eddig és ezt követően is garantálni fogja. Az, hogy a 

Pápai Rendőrkapitányság az év rendőrkapitánysága lett a megyében, eleve mutatja a 

rendőrkapitányság megyében elfoglalt helyét. Nagyon jónak értékeli a kapitányság 

tevékenységét, súlyos bűncselekmény nem történt az illetékességi területen belül. A 

bűncselekmények struktúrája, ahogy az egész országban, megyében, itt is változik. Felhívja a 

figyelmet a pénzintézetek nevében, telefonhívások formájában elkövetett csalásokra. Ezen 

bűncselekmények felderítése nagyon nehéz, hiszen ezek az összegek általában külföldi 

számlákra mennek, melyek pillanatok alatt eltűnnek. A pandémia hatására folyamatosan 

növekedett az internetes csalások száma. Sajnos sok ember bedől az ilyen típusú csalásoknak. 

Megerősíti, hogy elégedett a Pápai Rendőrkapitányság munkájával, külön megköszöni a 

Képviselőtestületnek a segítő, együttműködő támogatást. Elmondja, hogy a városban kialakított 

kamerarendszer nagy segítséget fog nyújtani a közbiztonság fenntartásában. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a közbiztonság és a szubjektív közbiztonság érzete érdekes kérdés. Az 

Önkormányzat készített egy közvélemény-kutatást, melynek részletes eredményeit hamarosan 
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a képviselők is megismerhetik. Ebben a közvélemény-kutatásban ezer fő vett részt, akiket 

közvetlenül kerestek meg. Az a kérdés, hogy a város csendes-e 5-ös skálán 3.9-et kapott, az, 

hogy biztonságos-e, 3.66 pontot kapott. Kíváncsi lenne arra, hogy azokon a településeken, ahol 

a statisztikai adatok egészen elszomorítóak a pápaiakhoz képest, ezen a skálán hol helyeznék 

el a közbiztonsággal kapcsolatban feltett kérdést az ott megkérdezettek. Véleménye szerint egy 

átlagpolgár szerint egy közvélemény-kutatásban 5 pontot nem lehet elérni. A 3.63-3.66-os érték 

egy kiváló eredmény. A tájékoztatóból kiderül, hogy közterületen elkövetett, valamint súlyos 

bűncselekmények gyakorlatilag nincsenek a városban, nincsen például gépjárműlopás. 

Korábban volt halált okozó testi sértés, illetve emberölés is. Az Önkormányzat kifejezetten 

keresi az együttműködést a rendőrséggel a pápaiak közbiztonságának javítása érdekében. 

Véleménye szerint kevés önkormányzat fordít komolyabb erőforrásokat erre a célra, mint a 

pápai. A Képviselőtestület mai döntése értelmében 97 kamera fogja szolgálni a megelőzést, 

ezen felül pedig három tarfiboxot létesítettek. Véleménye szerint legalább 30 tarfiboxnak 

kellene lennie még a városban, hiszen a lakossági visszajelzések alapján lenne erre igény. Úgy 

gondolja, normális ember nem megy 200 km/órás sebességgel az elkerülő úton, illetve 120 

km/órás sebességgel lakott területen, ez valami mentális zavar. Megköszöni a 

Rendőrkapitányság 2021-ben végzett munkáját. Elmondja, hogy az Önkormányzat minden 

olyan együttműködési törekvését fenntartja, ami az elmúlt években kialakult. Igaz ez a 

kamerarendszer kiépítésére, hiszen a kamerarendszer nagy része engedélyeztetés, illetve 

kivitelezés alatt áll, valamint az együttműködés további területeire is gondol, akár a jól teljesítő 

rendőrök jutalmazásáról legyen szó, akár a Rendőrkapitányság komfortjának a növeléséről. 

Buzdítja a fiatalokat, hogy jelentkezzenek határvadásznak, illetve rendőrnek, mert érdemes a 

közösségért dolgozni, hiszen szép eredményeket ér el a rendőrség. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, 

hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 

nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozza:  

 

66/2022. (IX.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 

beszámolót, az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2022. (…) önkormányzati 

rendelete-tervezete a fizető parkolási övezetben történő várakozás rendjéről szóló 

12/2022. (VI.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

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

ügyvezetője. 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás 

mellett elfogadásra javasolja. 
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A rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 20. sorában a „Tókert utcának a Szabadság 

utcáig terjedő szakasza” szövegrész helyében „Tókert utcának a Böröczky dombtól a 

Szabadság utcáig terjedő szakasza” szövegrész lép. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezet júniusi tárgyalásánál sem értettek vele egyet, de mivel az 

általa mélyen tisztelt kormánypárti képviselők nem voltak hajlandóak visszavonni, és ezt most 

sem teszik meg, ezért a rendelet-tervezethez módosító indítványt kíván előterjeszteni. Örömét 

fejezi ki, hogy az eredeti rendelet-tervezethez képest egy könnyítés megjelent, ugyanakkor ezt 

nem tartják elégségesnek. Elmondja, hogy az elmúlt két hónapban a gazdasági válság miatt 

olyan viharfelhők gyülekeznek a kisemberek, a pápaiak, a vállalkozások és az Önkormányzat 

egén is, melyek komoly problémákat fognak okozni a következő időszakban. Emiatt az 

önkormányzati képviselőknek, a városvezetésnek olyan kompromisszumos megoldást kell 

találnia, amely megfelel annak a célnak is, hogy egy várost biztonságosan lehessen üzemeltetni, 

és annak a véleménye szerint elsődleges célnak is, hogy a helyi emberekre, kisvállalkozásokra 

ne tegyenek vállalhatatlan, és rendkívül megerőltető terhet. 

 

Fentiek miatt a következő módosító indítványt teszi. Javasolja, hogy a rendszámhoz kötött és a 

biankó parkolási bérletek esetében a díjak 25 %-kal csökkenjenek, tehát a 100.000 forintos 

parkolási bérlet díja 75.000 forint, a 75. 000 forintos parkolási bérlet díja 56. 250 forint, a       

150. 000 forintos parkolási bérlet díja 112.500 forint, a 115.000 forintos bérlet díja                       

86. 250 forint legyen. A kizárólagos parkolási bérlet díján nem változtatna, hiszen aki ilyen 

típusú bérletet vásárol, az megengedheti magának, hogy kifizesse az árát. Elmondja továbbá, 

hogy a rendelet-tervezet első tárgyalása során is felmerült az igény, és most is javasolja, hogy 

a rendelet 1. § (3) bekezdésében „a Jókai utca 5-9. szám (Kórház) előtti és a Séllyei utcában 

kialakított várakozóhelyeken fél óra időtartamban, megfelelő jegy megváltásával ingyenes a 

várakozás” szövegrész helyébe „a Jókai utca 5-9. szám (Kórház) előtti és a Séllyei utcában 

kialakított várakozóhelyeken egy óra időtartamban, megfelelő jegy megváltásával ingyenes a 

várakozás.” szövegrész kerüljön. Álláspontja szerint a fél óra semmire nem elég egy 

szakrendelőben vagy egy kórházban. Hangsúlyozza, egyért azzal, hogy a helyben lakóknak 

sokkal nagyobb kedvezményt kell élvezni, mint mondjuk az albérletben ott lakóknak, 

bolttulajdonosoknak, üzletet üzemeltetőknek, azonban az ő igényeiket is figyelembe kell venni, 

hiszen egy olyan megterhelő időszak jön, amelyben amennyire csak lehetséges, segíteni kell 

ezeket az embereket, ezeket a kisvállalkozásokat is. Véleménye szerint ekkora mértékű 

díjcsökkentést az Önkormányzat még bátran el tudna viselni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester  

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, 

hozzászólás. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását Süle Zsolt önkormányzati képviselő első módosító indítványával 

kapcsolatban, miszerint: 

 

„A rendszámhoz kötött és a biankó parkolási bérletek esetében a díjak 25 %-kal csökkenjenek, 

tehát a 100.000 forintos parkolási bérlet díja 75.000 forint, a 75. 000 forintos parkolási bérlet 

díja 56. 250 forint, a 150. 000 forintos parkolási bérlet díja 112.500 forint, a 115.000 forintos 

bérlet díja 86. 250 forint legyen.” 
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A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 3 

tartózkodás mellett a módosító indítványt nem fogadta el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását Süle Zsolt önkormányzati képviselő második módosító 

indítványával kapcsolatban, miszerint: 

 

„A Jókai utca 5-9. szám (Kórház) előtti és a Séllyei utcában kialakított várakozóhelyeken egy 

óra időtartamban, megfelelő jegy megváltásával legyen ingyenes a várakozás.” 

 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 6 

tartózkodás mellett a módosító indítványt nem fogadta el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

14/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fizető 

parkolási övezetben történő várakozás rendjéről szóló 12/2022. 

(VI.17.) 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 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester a fizető parkolási övezetben történő várakozás rendjéről szóló 

12/2022. (VI.17.) önkormányzati rendelet kihirdetése céljából 8.50 órakor szünetet rendel el, 

majd 9.00 órakor folytatódik a napirendek tárgyalása. 

 

1. Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

 Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

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

 

A beszámolót a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az első félév összehasonlítva a korábbiakkal, békés félévnek tűnik, majd 

kiderül, hogy alakulnak a költségvetési folyamatok. Szokása szerint idézi, hogy a költségvetés 

egy dinamikusan változó rendszer, de arra a dinamizmusra, ami a következő félévben várható, 

nem készült fel sem az Önkormányzat, sem Európa, de még az egész világ sem. Aki a napokban 

megkapta a gázszámláját, az láthatta a kezdődő változást. Az Önkormányzat valószínűleg a 

számlát több hónapos csúszással fogja megkapni. Jelen helyzetben a szolgáltatók még ajánlatot 

sem adnak. Elmondja, hogy a Pápai Víz és Csatornamű Zrt. a következő évi áramszolgáltatásra 

olyan ajánlatot kapott, amit a társaság vezérigazgatója fedezethiány miatt alá sem írhat. Ez az 

ajánlat 750 millió forintról szól, ami eddig 100 millió forint volt. 
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Elmondja, hogy az Önkormányzat első félévi pénzügyi folyamatai rendben vannak, 

folyószámla egyenlege meghaladja az 1 milliárd forintot, a bevételek érkeznek, a kiadásait 

rendben fizeti. Reméli, hogy ez az év egészét tekintve is tartható lesz. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóval kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

67/2022. (IX.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. (…) önkormányzati 

rendelet Pápa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. 

(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

A rendelet-tervezetet a Humánerőforrás Bizottság 6 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 beérkezett bevételek és kiadási előirányzatok változásainak átvezetése miatt 

vált szükségessé a rendelet módosítása. Az Önkormányzat beruházásai között szerepel olyan, 

amiről korábban döntött az Önkormányzat és jelenleg az engedélyeztetés stádiumában vannak. 

Kiemeli a Meggyes-közt, ahol véleménye szerint reggelre egészen biztosan komoly 

csapadékvíz volt. Bízik abban, hogy az engedélyező hatóság nem talál kivetni valót a benyújtott 

kérelemben, ezáltal a beruházást mielőbb megkezdhetik.  

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

15/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) 

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. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. (…) önkormányzati 

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

rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a közterület-használatról szóló rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy valaki 

parkolóhelyet váltson meg a parkolási rendszerbe bevont zónákon túli területek esetében. Az 

elmúlt években is volt közterület megváltásra példa nem fizető parkolási övezetben, ennek az 

éves díjtétele 90. 000 Ft. Ennek értelmében például egy vállalkozás forgalma számára 

kizárólagosan lehet meghatározott számú parkolóhelyet biztosítani, illetve aki egy lakótelepen 

szeretne a saját ablaka alatt megállni, erre van lehetősége.  

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

16/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterület-

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

 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a kedvtelésből tartott állatok tartásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A rendelet-tervezetet a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az önkormányzatiság hajnalán ezek a típusú rendelet-tervezetek fél napos 

vitákat generáltak. A problémát legtöbbször nem a kedvtelésből tartott állatok, hanem azok 

gazdái között fennálló olyan konfliktus okozza, amelynek az állathoz nincs köze, csak az 

állattartás területén jelenik meg.  

 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
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Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Véleménye szerint a későbbiekben érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy az Önkormányzat 

a város különböző területein kutyafuttatókat alakítson ki, hiszen ez az esetleges konfliktusok 

lehetőségét csökkenthetné, valamint a biztonságérzet szempontjából is fontos lenne. Nyilván 

az Önkormányzat jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy az elkövetkező félévben ez legyen a 

fő fejlesztési irány, de ha ez a helyzet elmúlik, érdemes lenne ebben az irányban is lépni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Egyetért ebben Grőber Attila önkormányzati képviselővel, az Önkormányzatnak talán van is 

olyan területe, ahol ezt egyszerűen meg lehetne oldani. Elmondja, hogy alkalmanként előfordul, 

hogy a gazdák a Belső-Várkert területén engedik el a kutyáikat. Számba lehet venni a 

lehetőségeket, de sajnos sok alkalmas hely a beépítést tekintve lakóövezeten belül nem 

mutatkozik a városban. Véleménye szerint egy kutyafuttató kialakításához nem kell sok 

minden, kerítés, vízvételi, hulladékelhelyezési lehetőség, valamint egy kis árnyék. 

 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, 

hozzászólás. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

17/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a kedvtelésből 

tartott állatok tartásáról 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 

 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2022. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 37/2020. (XII.21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

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

elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az előző rendeletekben elfogadott szabályok be nem tartása esetén kilátásba 

helyezett szankciókat tartalmazza a rendelet-tervezetet.  

 

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

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

 

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

megalkotja az alábbi rendeletet: 

 

18/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének 

jogkövetkezményeiről szóló 37/2020. (XII.21.) 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 

 

 

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2022. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 17/2021. (VI.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a rendelet-módosítás eredményeképpen 17 új kamera kerül be a rendszerbe. 

Amikor a sajtóban az olvasható, hogy a rendőrség alapos adatgyűjtést követően, az elkövetés 

után rövid időn belül elfogta a gyanúsítottat, akkor az adatgyűjtés sok esetben a kamera által 

szolgáltatott adatot jelenti. Kapitány úr által említett éjszakai eset is kiválóan dokumentálható 

a kamerafelvétel által. A cselekmény egyik része úgy valósult meg, hogy a gyanúsított éjszaka 

behajtott a Külső-Várkert területére, belesüllyedt a felázott fűbe, így nem tudott kihajtani. A 

nagy zajra megérkeztek a rendőrök és intézkedtek. Az Önkormányzat is el tud járni az elkövető 

ellen, hiszen megsértette a behajtani tilos táblát és kirívóan közösségellenes magatartást 

követett el. Értelmezhetetlen, hogy valaki a mindkét irányból behajtani tilos tábla ellenére 

behajt egy olyan területre, ahol a burkolt felület után gyep, virágágyás, sétány következik. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Megkérdezi, hogy a kihelyezett kamerák által mennyi büntetést tudott kiszabni az 

Önkormányzat. Elmondja, hogy a tegnapi napon a futókörhöz egy hatalmas terepjáró érkezett 

meg, benne szülőkkel és gyermekekkel, mindösszesen nem voltak 60 évesek. A futókörön jól 

látható keréknyomok vannak. A közösségi médiában olvasta, hogy Polgármester úr is részt vett 

egy rongálás felderítésében. Nem látja, hogy a kamerák visszatartó erőt jelentenének. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Véleménye szerint a terepjáróval érkező elkövetőnek nem fog problémát okozni, hogy postára 

adja a 30 ezer forintos büntetést. A kamerarendszer megfelelően működik, adatokat nem tud 

fejből mondani, de azok kigyűjtését követően meg fogja válaszolni a kérdést. 

Elmondja, hogy csökkenő a tendencia, de vannak olyan esetek, amikor tehetetlen a Hivatal, 

hiszen azonosítójel nélküli kismotor esetén, ahol a motoros bukósisakban van, nem tudnak 

intézkedni, csak tettenérés esetén. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy tegyenek indítványt 

abban az esetben, ha tudomásukra jut, hogy valahol nincs kamera, de nagy szükség lenne rá. A 
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Terv utcában a behajtani tilos tábla ellenére sok autós behajt, és úgy közelíti meg a Schwenczel 

rétet, annak érdekében, hogy a parkban játszó gyerekeinek ne kelljen 100 métert sem sétálni. 

Kiemeli, hogy a parkok nem azért épülnek, hogy abban autózzanak. Vannak azonban olyanok, 

akik inkább az autózást választják, és a kerékpárutakon, sétányokon is az autójukkal 

mutatkoznak. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

19/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterületi 

térfigyelő rendszerről szóló 17/2021. (VI.30.) 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 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő az ülésről távozik, jelen van 12 fő. 

 

8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2022. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2019. (IX.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mezei László főépítész. 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Mezei László főépítészt, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Mezei László főépítész 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy mindig újabb igények fogalmazódnak meg, melyeket a megfelelő eljárásrendet 

követően beépítenek a rendeletbe. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az 

alábbi rendeletet: 

 

20/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Pápa Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 14/2019. (IX.26.) 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 

 

 

9. Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája és TOP Plusz Városfejlesztési 

Programtervének jóváhagyása 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkéri Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezetőt, hogy egészítse ki az előterjesztést. 

 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Elmondja, hogy a megyei önkormányzattól megérkezett az egyetértés arra vonatkozóan, hogy 

a Városfejlesztési Stratégia összhangban van a megyei dokumentumokkal és koncepciókkal. 

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy ezzel az egyetértéssel benyújtották a dokumentumot az 

irányító hatóságnak. Amennyiben az irányító hatóságnak észrevételei lesznek, a szükséges 

módosításokat megteszik, a Stratégia elfogadásáról ezt követően dönthet a Képviselőtestület. 

Elmondja továbbá, hogy ezzel párhuzamosan előkészítették azt a pályázati anyagot, amelyet 

különböző tanulmányok és dokumentumok elkészítésével kapcsolatban kell benyújtani, itt az 

Önkormányzatnak egy 80 millió forintos kerete van arra, hogy ezeket a stratégiákat, 

dokumentumokat elkészíttesse. Ezekre azért van szükség, mert ha megjelennek a pályázatok, 

ezekkel a dokumentumokkal tud majd az Önkormányzat pályázni. Összegzésként elmondja, 

hogy az aktuális feladatokat elvégezték, és arra várnak, hogy az irányító hatóság jóváhagyását 

követően véglegesítsék a Városfejlesztési Stratégiát. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 
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68/2022. (IX.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a 

TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztési 

stratégiák támogatása” című felhíváshoz kapcsolódóan elkészült 

Pápa Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját és TOP 

Plusz Városfejlesztési Programtervét. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a Veszprém Megyei 

Önkormányzat véleményével kiegészített dokumentumot az 

Irányító Hatóság részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

 

10. Pápa Város 2022-2027. időszakra szóló Drogellenes Stratégiájának jóváhagyása 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Müller Bernadett a Család- és Gyermekjóléti Központ mb. 

intézményegység-vezetője, valamint Orbánné Szekér Dorottya a Család- és Gyermekjóléti 

Központ szakmai vezetője. 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó 

Testület egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi a napirend tárgyalásán megjelent meghívottakat, van-e szóbeli kiegészítésük. 

 

Müller Bernadett mb. intézményegység-vezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy kevés olyan terület van, ahol nagyobb szükség lenne arra, hogy az 

együttműködő partnerekkel közösen próbáljon meg az Önkormányzat eredményeket elérni. Az 

iskolahálózat már nem az Önkormányzat fenntartásában van, valamint a bűnmegelőzés 

eszközeire is szükség van a rendőrség által. Elmondja, hogy ezek a szervezetek igyekeznek 

együttműködni ezen a területen. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 
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69/2022. (IX.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa város 

2022-2027. időszakra szóló – 1. melléklet szerinti – Drogellenes 

Stratégiáját jóváhagyja. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a városi Stratégia 

megvalósításával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Müller Bernadett KEF elnök 

 

12. Vegyes ügyek 

a) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, van-e az előterjesztéssel kapcsolatos kérdés, hozzászólás. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

70/2022. (IX.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 119/2017. 

(IX.14.) határozat, a 43; 44; 45; 46, 47, 48, 53 és 55/2022. (V.26.) 

határozatok végrehajtására adott jelentést elfogadja. 

 

 

b) Településrendezési eszközök több (32 pont) ponton történő módosítása, a 

beérkezett vélemények ismertetése a Képviselőtestülettel 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mezei László főépítész. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Mezei László főépítészt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Mezei László főépítész 

Elmondja, hogy ez egy teljes eljárásban zajló folyamat és ezért tárgyalja a Képviselőtestület a 

beérkezett véleményeket.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
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Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

71/2022. (IX.1.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa 

Város településrendezési eszközeinek 32 pontban történő 

módosítása tárgyában beérkezett véleményeket megismerte, 

azokat és a megfogalmazott válaszokat elfogadja, a 

véleményezési szakaszt ezzel lezárja. 

 

2. A Képviselőtestület utasítja a városi főépítészt, hogy a 

településrendezési eszközök tervezetét és az eljárás során 

beérkezett valamennyi véleményt küldje meg végső szakmai 

véleményezésre az állami főépítésznek. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Mezei László városi főépítész 

 

c) Pápa Város Településrendezési eszközinek több (16 pont) ponton történő 

módosításának elindításáról szóló döntés 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mezei László főépítész. 

 

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 nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

72/2022. (IX.1.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja 

Pápa településrendezési eszközeinek, ezen belül a 

Településszerkezeti Tervnek és a Helyi Építési Szabályzatnak 

16 pontban történő módosítását az előterjesztés 1. 

mellékletében foglaltak szerint. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1. 

mellékletben felsorolt módosításokkal összefüggésben az 

egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 

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

lefolytatását és környezeti értékelés készítését - amennyiben 
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az érintett államigazgatási szervek azzal egyetértenek - nem 

tartja indokoltnak. 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat mellékelt 

feljegyzés szerinti tartalmát jóváhagyja. 

 

4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok, 

intézkedések megtételére, a településtervezési szerződés 

megkötésére. 

 

5. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a tervezési 

feladat fedezetét a telepítési tanulmányterv és beépítési terv 

kivételével az éves költségvetésben felmerülésekor biztosítja. 

 

6. A Képviselőtestület utasítja 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 

 

d) Pápa Város Településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárásban történő 

módosítása a Pápa-Csót és Tapolcafő 84102 jelű út közötti kerékpárút 

vonatkozásában 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mezei László főépítész. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Tapolcafői Városrészi Tanácsadó Testület 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a határozati javaslatban olyan tapolcafői érdekeket fogalmaztak meg, 

amelyeket a további tervezésnél indokolt figyelembe venni. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

73/2022. (IX.1.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja 

Pápa településrendezési eszközeinek, ezen belül a 

településszerkezeti tervnek és a helyi építési szabályzatnak 

egyszerűsített eljárás szerint történő módosítását a Pápa-Csót 
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és a Tapolcafő-84102 jelű út közötti kerékpárutak 

vonatkozásában. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa-

Csót és a Tapolcafő-84102 jelű út közötti kerékpárút 

vonatkozásában nem vállal kötelezettséget arra, hogy a 

tervezési szakasz végénél álló óvoda épület utcafronti 

foglalkoztató helyiségének megszüntetését eredményező 

szabályozást a kerékpárút építés érdekében végrehajtja. 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa-

Csót és a Tapolcafő-84102 jelű út közötti kerékpárút 

vonatkozásában nem támogatja a nyomvonalnak a 

településközpontban fekvő, rendezési terv szerint közkert és 

intézményterület felhasználású, ténylegesen játszó- és 

rendezvénytérként használt területre való rávezetését. 

 

4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa-

Csót és a Tapolcafő-84102 jelű út közötti kerékpárút 

vonatkozásában jelzéssel él a tekintetben, hogy a 83 számú 

főúton való átvezetés az ott lévő buszváró magánterületre 

áthelyezését, illetve a katolikus templom környezetében a 

templom kerítésének átépítését eredményezné, tehát a 

tervezett nyomvonal magántulajdonú ingatlanokat érint. A 

területbiztosítást ezeken a helyeken a tulajdonosok előzetes 

támogató döntése birtokában lehet a tervezett módon 

kiszabályozni. 

 

5. 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 Pápa-Csót és a 

Tapolcafő-84102 jelű út közötti kerékpárutak vonatkozásában 

abban az esetben tartja indokoltnak, ha azt az érintett 

államigazgatási szervek szükségesnek ítélik meg. 

 

6. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat 2. 

mellékletben foglalt főépítészi feljegyzés szerinti tartalmát 

jóváhagyja. 

 

7. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó településrendezési 

és a településtervezési szerződések megkötésére, egyéb 

kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére. 
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8. A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt és a városi főépítészt a 

határozat végrehajtásával kapcsolatban szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Mezei László városi főépítész 

 

 

e) Pápai Egyesített Bölcsődék mint Szolgáltató Nyilvántartásba történő bejegyzés 

módosítása 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Ivján Ilona, a Pápai Egyesített Bölcsődék intézményvezető-

helyettese. 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Ivján Ilona intézményvezető-helyettest, van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Ivján Ilona intézményvezető-helyettes 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Örömét fejezi ki, hogy a Bölcsődében létszámbővítés lesz és új létesítmény készült el. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

 

 

74/2022. (IX.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a 

Pápai Egyesített Bölcsődék intézményvezetőjét, hogy a Pápai 

Egyesített Bölcsődék (szolgáltató) Fenyveserdő Bölcsőde 

Tagintézménye (Pápa, Vajda Péter ltp. 27/B), mint 

engedélyesnek a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak 

módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

módosítással kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye és a 

módosításhoz szükséges dokumentumokat a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi 

Osztályának - a mellékletekkel együtt - elektronikusan benyújtsa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Tóth Kata intézményvezető 

 

 

f) Pápai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Ivján Ilona a Pápai Egyesített Bölcsődék intézményvezető-

helyettese. 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy 236 főről 250 főre változik a Pápai Egyesített Bölcsődék kapacitása. 

Hangsúlyozza, hogy a városban továbbra is intézményi térítési díj nélkül vehető igénybe a 

bölcsődei szolgáltatás. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

75/2022. (IX.1.) határozat 

1. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámkeretét 236 főről 250 

főre módosítja. 

 

2. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Egyesített Bölcsődék A01/182-2/2022. számú módosító okiratát, 

valamint A01/182-3/2022. számú módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát - melyek az előterjesztés 1-2. 

számú mellékletét képezik - jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba történő 

bejegyzés napján lép hatályba. 
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A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosító 

okirat aláírására, illetve hiánypótlás esetén a módosító okirat 

ismételt benyújtásához szükséges intézkedések és 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

 

3. 

A Képviselőtestület utasítja a Pápai Egyesített Bölcsődék 

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: 2022. szeptember 10. 

jóváhagyásra: 2022. szeptember 20. 

Felelős: Tóth Kata intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

 

g) A Pápai Ipari Park területen lévő pápai 6591/27 hrsz-ú kivett építési terület 

ingatlannyilvántartási megnevezésű ingatlan értékesítése 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy ez az utolsó értékesítésre váró ingatlan az Ipari Park területén. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 
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76/2022. (IX.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

Önkormányzat tulajdonát képező pápai 6591/27 hrsz.-ú, 7868 m² 

területű, kivett építési terület ingatlan-nyilvántartási 

megnevezésű, belterületi, forgalomképes ingatlant Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat 

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

bekezdése, valamint 11.§ (3) bekezdése alapján, bruttó 

47.210.000,- Ft alapáron, pályázat útján értékesíti. 

 

Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos 

intézkedések megtételére, felhatalmazza az adásvételi szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

 

h) Pápa, Csáky László u. 10. szám alatti ingatlan értékesítése 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy ez az értékesítés a Türr István Gimnázium és Kollégium tornatermének 

tervezett fejlesztését nem érinti. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

 

77/2022. (IX.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 

Önkormányzat tulajdonát képező pápai 39 hrsz.-ú, természetben 

a Pápa, Csáky László u. 10. szám alatt lévő 405 m² területű, kivett 

üzlet, udvar 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 24.150.000,- Ft alapáron, 

pályázat útján értékesíti. 
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Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos 

intézkedések megtételére, felhatalmazza az adásvételi szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

 

i) Tájékoztató a 2022. június 30-ig megszerzett és értékesített ingatlanokról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a tájékoztató elkészítése azért szükséges, mert bizonyos értékhatárig a 

polgármester dönt az ingatlanok adásvételéről, emiatt fontos, hogy ezen jogügyletekről a 

Képviselőtestület is értesüljön. A Szent István út 12. szám alatti ingatlan 1/1 hányadban az 

Önkormányzat tulajdonába került. Elmondja, hogy a jelenleg megszerzett 1/19 tulajdoni 

hányad állami tulajdonba került, amikor az MSZP beköltözött. Ez a helyzet most rendeződött. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a 2022. június 30-ig megszerzett és értékesített 

ingatlanokról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

j) Tanulmányi Támogatási Rendszer módosítása 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkéri dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezetőt, hogy egészítse ki az 

előterjesztést. 

 

 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 

Elmondja, tekintettel arra, hogy 2022. évben emelkedett mind a minimálbér, mind a garantált 

bérminimum összege, arra tettek javaslatot, hogy a Tanulmányi Támogatási Rendszerben is egy 

hozzávetőlegesen 20 százalékos emelést eszközöljenek annak érdekében, hogy ne csökkenjen 

azon rászorulók köre, akik a támogatásra eddig is jogosultak voltak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

78/2022. (IX.1.) 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 önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

 

k) A Pápai Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének megváltoztatása 

 

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

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 

mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

 

79/2022. (IX.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Tóth Péter, a 

Pápai Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkabérét 2022. 

július 1-jével 720. 000,- Ft-ban állapítja meg. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a módosított 

munkaszerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

l) A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetője munkabérének 

 

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

ügyvezetője. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 

mellett 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 nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

 

80/2022. (IX.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Mészáros 

Csaba, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetőjének 

munkabérét 2022. július 1-jével 811. 200,- Ft-ban állapítja meg. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a módosított 

munkaszerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

m) Közérdekű bérbeadás dr. Békési Bianka szakorvos részére  

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a közérdekű bérbeadás minden esetben azt a célt szolgálja, hogy az 

Önkormányzat hozzá tudjon járulni a nem általa nyújtott közszolgáltatások személyi 

feltételeinek biztosításához. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

81/2022. (IX.1.) határozat 

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 

dr. Békési Bianka részére a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelőnél fennálló egészségügyi szolgálati 

jogviszonyának időtartamára, de legfeljebb 2022. szeptember 1-

jétől 2027. augusztus 31-ig - a Pápa, Zárda utca 5. fsz. 10. szám 

alatti, egy szoba, konyha, fürdőszoba -WC, előszoba, loggia 

helyiségekből álló komfortos (gázkonvektoros) komfortfokozatú, 

43 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás bérbeadásához. 
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A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető 

 

 

n) Közérdekű bérbeadás a Pápai Tankerületi Központ részére (Pápa, Zárda u. 5. fsz. 

7., Roxy Rico nyelvi lektor) 

 

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 nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

82/2022. (IX.1.) határozat 

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 - Roxy Rico nyelvi lektor 

elhelyezése céljából a közalkalmazotti jogviszonyának 

időtartamára, de legfeljebb 2022. szeptember 1-jétől 2023. 

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 

 

o) Közérdekű bérbeadás a Pápai Tankerületi Központ részére (Pápa, Zárda u. 5. fsz. 

1., Nagy Marianna szolfézs tanár) 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
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Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

83/2022. (IX.1.) határozat 

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 - Nagy Marianna elhelyezése 

céljából a közalkalmazotti jogviszonyának időtartamára, de 

legfeljebb 2022. szeptember 1-jétől 2027. augusztus 31-ig -  a 

Pápa, Zárda utca 5. fsz. 1. szám alatti, egy szoba, konyha, 

fürdőszoba-WC, előszoba, loggia helyiségekből álló komfortos 

(gázkonvektoros) komfortfokozatú, 43 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 

 

 

p) Közérdekű bérbeadás a Pápai Tankerületi Központ részére (Pápa, Zárda u. 5. 

fsz. 6., Gyarmati Álmos intézményvezető-helyettes) 

 

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 nem hangzott el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

84/2022. (IX.1.) határozat 

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 - Gyarmati Álmos 

elhelyezése céljából a közalkalmazotti jogviszonyának 
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időtartamára, de legfeljebb 2022. szeptember 1-jétől 2023. 

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 

 

 

q) Pápai Termálvízhasznosító Zrt. részére tagi kölcsön nyújtása 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Nagy Zsolt, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 

vezérigazgatója. 

 

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Nagy Zsolt vezérigazgató urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Nagy Zsolt vezérigazgató 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy nemcsak Magyarországon, hanem a tágabb környezetben is egyre több fürdő, 

uszoda szolgáltatásainak a korlátozásairól van szó, hiszen oly mértékben nőnek meg az 

üzemeltetési költségek, amelyre fedezetet a szolgáltatás díjaiból csak akkor lehetne egyáltalán 

remélni, ha a belépődíjak a sokszorosukra emelkednének. A megemelt belépődíj pedig a 

látogatottság visszaesésének lehetőségét rejti magában. Reméli, hogy a szolgáltatás minél 

tovább fenntartható lesz, ez nagyban függ attól, hogy az energetikai rendszerek korszerűsítése 

hogyan alakul. Elmondja továbbá, hogy 647 millió forint fürdőnek címzett támogatás van a 

TOP Plusz forrásai között energetikai felújítására és a Fürdő korszerűsítésére. A forrás 

megnyílását követően minél előbb meg kell kezdeni az energetikai korszerűsítést annak 

érdekékben, hogy a 2023-2024-es szezonra ez már megvalósuljon, és nagyobb működési 

biztonságot tudjon a Várkertfürdőnek jelenteni. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 
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85/2022. (IX.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Pápai 

Termálvízhasznosító Zrt. többségi tulajdonosa a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak 

figyelembevételével – az előterjesztés mellékletében foglaltak 

szerint – 2022. december 31-ig történő visszafizetési határidővel 

50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint összegű tagi kölcsönt nyújt 

a Zrt. részére, az Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a melléklet szerinti 

tagi kölcsön szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

r) Kovászna Városnapok rendezvényeire utazó delegáció kijelölése 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy Kovásznán az ÉDÁSZ AC/DC Tribute Band fog fellépni, valamint Bolla 

Bernadettnek lesz egy kiállításmegnyitója az ottani galériában Vörös és Fekete elnevezéssel. 

Ennek a fotósorozatnak a főszereplője Csiszár Gyula kovács, aki egyben az ÉDÁSZ-nak az 

énekese, így ő is jelen tud lenni a kiállítás megnyitóján.  

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

 

86/2022. (IX.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

a polgármestert, hogy a 2022. szeptember 2. és 4. közötti 

időszakban a Kovászna Városnapok rendezvényeire Pápa város 

képviseletében utazó delegációban résztvevőket felkérje és 

kijelölje. 

 

Az utazás felmerülő költségeinek fedezetét Pápa Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal, illetve 2022. szeptember 2-4. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 



32 

 

 

s) Tájékoztatás Bognár László körzeti megbízotti kinevezéséhez történő 

hozzájárulásról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Önkormányzat kapott egy tájékoztatást arról, hogy Bognár László körzeti 

megbízott kinevezését kezdeményezték, ehhez kéri a rendőrség a Képviselőtestület 

hozzájárulását. Nyilván ez egy olyan szakmai kérdés, ami a kapitányság kompetenciájába 

tartozik, de ha ezzel az Önkormányzat ki tudja fejezni az együttműködési képességét, örömmel 

megteszi. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozza: 

 

87/2022. (IX.1.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 

polgármester Bognár László r.ftzls. Pápa VII. székhelyű körzeti 

megbízotti kinevezéséhez adott nyilatkozatával, Bognár László 

r.ftzls. Pápa VII. székhelyű körzeti megbízotti kinevezését 

támogatja. 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a döntésről 

tájékoztassa a Pápai Rendőrkapitányságot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni képviselőtársai munkáját és elmondja, hogy a következő képviselőtestületi ülés 

tervezett időpontja 2022. szeptember 20. Az ülést a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-vel 

kapcsolatos ügyek megtárgyalása miatt kell megtartani, hiszen olyan határidőket szabtak a 

Vízmű átadásához, amely szükségessé teszi, hogy a Képviselőtestület ezt a döntést szeptember 

20-ig meghozza. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 9.42 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


