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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-101/2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 17-i nyilvános 

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, Dr. Vörös Ibolya, Bocskay László, Császár Endre, Venczel 

Csaba, Dr. Hermann István, Máté István, Zsegraics Gyula, Süle Zsolt, Grőber 

Attila, Kovács Csilla, Kerecsényi Zoltán képviselők, 14 fő 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző, 

Pozsgai Zsuzsanna aljegyző, 

  Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető, 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető, 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint,  

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

Napló című napilap munkatársa, 

 Balláné Pákai Csilla jegyzőkönyvvezető,  

 Nagy Balázs köztisztviselő. 

 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a Városháza épületének nagytermében megjelenteket és az ülést az interneten ke-

resztül követőket, a testület ülését 08.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtes-

tület ülése határozatképes, 14 fő képviselő jelen van. Elmondja, a mai napon történik az Es-

terházy-kastély átadása és ezzel megkezdődik az az ünnepségsorozat is, amelynek keretében 

birtokba vehetik a város talán legnagyobb beruházását. 

 

Indítványozza a jelzett napirendek megtárgyalását, azzal a kiegészítéssel, hogy az 55., 56. 

sorszámú sürgősségi előterjesztéseket a vegyes ügyek keretében tárgyalja meg a Képviselő-

testület. 

 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem érkezett. 

 

 

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

rozatot hozza: 
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47/2015. (IV.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2015. ápri-

lis 17-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2015. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a helyi népszavazás-

ról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-

2019. 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvé-

delmi feladatai ellátásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

4. Beszámoló a Családok Átmeneti Otthona 2014. évi műkö-

déséről 

Előadó: Miletics Marcell intézményvezető 

 

5. Vegyes ügyek 

 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2015. (...) önkormány-

zati rendelet-tervezete a helyi népszavazásról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag megtárgya-

lásra javasolja. A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges. 

Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy az általános indoklás utolsó bekezdésében a jogsza-

bály hivatkozásban helyesen az alaptörvény szövegnek kell szerepelnie. 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezetről. 

 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja a kö-

vetkező rendeletet: 

 

9/2015. (IV.17.) rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi nép-

szavazásáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét, az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 
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Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2019. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett, 

az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 igen 1 tartózkodás mellett, a Humánerőforrás Bi-

zottság valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 5 igen és 1 tartózkodás 

mellett,a továbbá a Borsosgyőri, a Kéttornyúlaki és a Tapolcafői Városrész Önkormányzatá-

nak Testülete egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

Elmondja, véleménye szerint a program a különféle területeken sok hasznos elképzelést vázol 

fel. Különösen nagy hangsúlyt fektet a turizmus, illetve az idegenforgalom kérdésére. Támo-

gatandónak tartja ezeket az elképzeléseket. Kiemelné az Esterházy-kastély, a Zsinagóga, a 

malmok vagy akár a Dohánygyár megújításával kapcsolatos elképzeléseket, vagy például az 

Esterházy Károly Múzeum turisztikai kínálatának a szélesítéséhez kapcsolódó terveket, ame-

lyek kapcsán talán még egy komplex helytörténeti, várostörténeti múzeumnak az életre hívása 

is szerepelhet, ha megfelelő támogatásokat tudnak erre szerezni. Azonban kérdőjel vetődik fel 

benne arra irányulóan, hogy a különféle támogatásokból eddig támogatott beruházások, illetve 

a 2015-20 közötti időszakban remélhetőleg jelentős uniós forrásból megvalósuló projektek 

hogyan lesznek fenntarthatók a jövőben. A turisztikai bevételek önmagukban véleménye sze-

rint nem elegendőek ahhoz, hogy fenn tudják tartani az elképzeléseket. Valamilyen olyan 

megoldáson kellene gondolkodni, illetve javítani, erősíteni a város gazdasági diplomáciáját, 

amely megteremti, előteremti a biztos alapokat a fenntarthatósághoz, ilyen lehetne a gép és 

feldolgozó ipar. Fontosnak tartja, hogy az előttük álló időszakban jelentős támogatásokat le-

hessen a városba idehozni. Ebben a város vezetőségének nagy felelőssége van, szerinte a vá-

rost képviselő parlamenti képviselőknek is jelentős szerepe lehet. Elolvasva az anyagot a tu-

rizmus, idegenforgalom 9. sorszámú részében figyelmes lett egy mondatra: „a régió meghatá-

rozó turisztikai célpontjává válhat a város”. Bizottsági ülésen főjegyző asszony tájékoztatta, 

hogy ez nemcsak Pápa és térségét, illetve a megyehatárokat jelenti, hanem annál szélesebb 

kört céloznak meg. Ezt az elképzelést merésznek véli, azonban nem kivitelezhetetlennek. A 

DK nevében kívánja, hogy ez a program megvalósuljon. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja véleménye szerint a város adottságai alkalmasak arra, hogy a XXI. század legprog-

resszívebb iparágaira csatlakozzon rá. Ilyen például a logisztika, ha nem is a civil logisztika, 

hanem a katonai, melyben óriási lehetőségek vannak. A folyamatban lévő repülőtéri fejleszté-

sek erősítik ezeket a pozíciókat nemcsak a régióban, hanem a Közép-Európai térségben is. A 

fejlesztésekkel kapcsolatban a repülőtér parancsnoka a közeljövőben tart majd egy tájékozta-

tót. A turizmusról elmondja, hogy egy olyan új iparág megjelenése a városban, amely ezelőtt 

15-20 évvel nem sok embernek adott munkát és nem sok családnak jelentett jövedelmet Pá-

pán. Bízik abban, hogy egyre többen lesznek, akik itt találják meg a lehetőségeiket, és hiszi, 

hogy a mai Esterházy-kastély átadása szintén jó hatással lesz a térségre. Ami a turisztikai ré-
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giókat illeti, elmondja egy fontos meghatározó szereplő tudna lenni a város, mert itt a geoló-

giai adottságok miatt termálfürdő is van, ami előnyt jelenthet a környező történelmi városok-

kal, például Zirc, Veszprém vagy Pannonhalmával szemben. Számottevő versenyelőnyt jelent 

az is, hogy a pápai szolgáltatók kénytelenek voltak az elmúlt években alkalmazkodni a ma-

gyartól eltérő kereslethez a hétköznapokban is, nemcsak a turisztikai időszakokban. Neveze-

tesen ahhoz, hogy több száz külföldi család él itt a városban és ez a különböző szolgáltatások-

nál, a nyelvtudásban, a kínálat alakításában meghatározó módon jelentkezett. A gépipar és a 

feldolgozóipar tekintetében ütemesen haladnak előre. A város legnagyobb adófizető gazdasá-

gi társasága további területeket vásárol, a várostól is az Ipari Park közelében. Ez a cég akkor 

tud növekedni, ha lesz elegendő dolgozója, azonban jelenleg nem úgy tűnik, hogy ezt gond 

nélkül tudná teljesíteni. Úgy véli, hogy összességében a következő 5-10 évre a város sikeresen 

csatlakozott Magyarország meghatározó gazdasági iparágaihoz, ezek a termál turizmus, a 

logisztika és az autóipari beszállítás. Természetesen lehet, hogy majd eljön azaz idő, hogy az 

európai beszállítók nem ilyen súllyal lesznek jelen a magyar gazdaságban. A gazdasági prog-

ram megvalósítása és előrelépése szempontjából a legkritikusabb pontnak a szakképzést tartja, 

amit a gazdaságfejlesztési stratégiában is meghatároztak. Úgy gondolja, ha itt a városban lévő 

szakképzés terén tudnak előrelépni és jó kapcsolatot tudnak kialakítani az iskolafenntartókkal 

– a szakképzés terén a fenntartók minisztériumok lesznek majd - abban rejlik igazából a pápai 

gazdaság előrelépésének kulcsa, mert fontos, hogy legyen elegendő szakképzett fiatal munka-

erő a városban. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozza: 

 

48/2015. (IV.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a melléklet-

ben foglaltak szerint fogadja el Pápa Város Önkormányzatának 

2015-2019 évekre vonatkozó gazdasági programját. 

 

A gazdasági program végrehajtásához szükséges pénzügyi for-

rást az önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében – le-

hetőségei függvényében – biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

 

3. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellá-

tásáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 
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A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea, Pápa Város Önkormányzatának 

Egyesített Szociális Intézménye vezetője és Oláh Márta a Gondozási Központ vezetője. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testü-

let, továbbá a Borsosgyőri, a Kéttornyúlaki és a Tapolcafői Városrész Önkormányzatának 

Testülete a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóval kapcsolatban. 

 

 

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

rozatot hozza: 

 

49/2015. (IV.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásá-

ról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

 

 

4. Beszámoló a Családok Átmeneti Otthona 2014. évi működéséről 

Előadó: Miletics Marcell intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Boncz Zoltán a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet vezetője, 

és Boncz Tímea. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

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

 

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóval kapcsolatban. 

 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a Családok Átmeneti Otthona 2014. évi működésé-

ről szóló beszámolóját elfogadja. 
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Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

 

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

rozatot hozza: 

 

50/2015. (IV.17.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

71/2013. (V. 9.) határozat, a 88/2014. (V. 29.), a 110/2014. 

(VII. 3.), a 123/2014. (VIII. 28.) határozatok, a 19/2015. (II. 

13.) határozat II. pontja, a 20/2015. (II. 13.), a 31/2015. 

(II.27.), a 38/2015. (III. 20.) határozat I. és III. pontja, va-

lamint a 42/2015. (III. 20.) határozat végrehajtására adott je-

lentést elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

74/2009. (V. 21.) határozat végrehajtására adott jelentést el-

fogadja, ezzel egyidejűleg 74/2009. (V. 21.) határozatot ha-

tályon kívül helyezi. 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

79/2009. (V.21.) határozat végrehajtására adott jelentést el-

fogadja, ezzel egyidejűleg 79/2009. (V.21.) határozatot ha-

tályon kívül helyezi. 

 

4. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

159/2011. (VIII. 11.) határozat végrehajtására adott jelentést 

elfogadja, ezzel egyidejűleg az önkormányzat vagyonáról 

szóló 7/2013. (III. 28.) rendelet 5. § (1) bekezdésében fog-

laltak alapján, a Pápa, Anna tér 3. szám alatti, 2982/1, 

2982/2, 2985 hrsz-ú ingatlanok pályázati alapárát bruttó 

36.674.000 Ft-ban határozza meg. 

Utasítja a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

5. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

186/2013. (XI. 14.) határozat végrehajtására adott jelentést 
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elfogadja, ezzel egyidejűleg az önkormányzat vagyonáról 

szóló 7/2013. (III. 28.) rendelet 5. § (1) bekezdésében fog-

laltak alapján, a Pápa, Fő tér 17. szám alatti, 3529/1 hrsz-ú 

üzlet pályázati alapárát bruttó 10.710.000 Ft-ban határozza 

meg. 

Utasítja a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

6. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

196/2014. (XII. 18.) határozat végrehajtására adott jelentést 

elfogadja, ezzel egyidejűleg az eredeti előterjesztés 1. sz. 

melléklete helyébe jelen előterjesztés melléklete lép. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

 

5. Vegyes ügyek 

 

a) Önkormányzati fejlesztésekhez kötődő táblákról döntés 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 5 igen és 1 tartózkodás mel-

lett megtárgyalásra javasolja. Előterjesztőként az előterjesztés alábbi kiegészítését terjesztem 

elő: 

„Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok saját erőből finanszírozott beruhá-

zásaira is alkalmazni kell.” 

A bizottsági ülésen a módosító indítványt ismertették. Az eredeti indítványnak tekintendő. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

 

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

rozatot hozza: 

 

51/2015. (IV.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a melléklet 

szerinti tájékoztató és emlékeztető táblák városrészi önkor-

mányzati fejlesztéseknél történő kihelyezését jóváhagyja, a táb-

lák megvalósítási költségének fedezetét Pápa Város Önkor-

mányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) ön-

kormányzati rendeletének fejlesztési célú előirányzatai terhére 

biztosítja. 
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Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok saját 

erőből finanszírozott beruházásaira is alkalmazni kell. 

 

Utasítja a polgármestert a megvalósítással kapcsolatos szüksé-

ges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

 

b) Kis téri fejlesztéshez kötődő pénzösszeg átcsoportosításáról döntés 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Továbbra is azt állítja, hogy a csapadékvíz elvezetés a város feladata, a talajvíz problémával 

kapcsolatban az ingatlantulajdonos felelőssége is előkerül. 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

 

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

rozatot hozza: 

 

52/2015. (IV.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) 

önkormányzati rendeletének fejlesztési célú előirányzataiban, a 

Városrészi fejlesztési részprogramok céltartalékban biztosított 

65 058 E Ft-ból 8 276 E Ft átcsoportosítását jóváhagyja a Talaj-

víz elvezetés: Kis tér (VFRP) fedezetére. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy Pápa Város Önkormányzata 

2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati 

rendelete 8. sz. mellékletének - az előterjesztésben foglaltak sze-

rinti - módosítását terjessze a Képviselőtestület elé. 

 

Határidő: legkésőbb 2015. július 10. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
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c) TÖOSZ Magyar Történelmi Városok és Települések Kamarájához csatla-

kozás 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének a tagsága nem új keletű. Ennek a 

szövetségnek a tagjai tipikusan a kisebb települések, de van 13 város is. A jövőben derül ki, 

hogy ez a tagság milyen eszközöket tud biztosítani arra, hogy terveiket megvalósítsák. Tájé-

koztatja a Képviselőtestületet, hogy a múlt heti TÖOSZ közgyűlésén Schmidt Jenő elnök úr 

mellé három társelnököt választott a Szövetség és az egyik társelnök ő lett. Ez a tisztség köte-

lezettségekkel is jár. 

 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

A javaslat valóban arról szól, hogy a városunk tekintetében sok lehetőség kínálkozhat. Váro-

sunk valóban történelmi város és valóban a helyére kerülhet ezzel a tagsággal. A TÖOSZ vi-

lághálón lévő anyagából kiemelt mondatot olvas fel: „műemlékekben rejlő erőforrások és 

javak kibontakoztatása, kimutathatóan élénkítő és jótékony hatással van vagy lehet a barna-

mezős területek környezet tudatos rehabilitációjára, a munkahelyteremtésre, a bevételtermelő 

turisztikai vonzóerőre, a helyi vállalkozások elősegítésére, így a helyi gazdaság fellendítésére, 

a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatására, az ország ingatlan vagyonának gyarapításá-

ra”. Sok sikert kíván a tagsághoz. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

szólás? 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

 

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

rozatot hozza: 

 

53/2015. (IV.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Települési 

Önkormányzatok Országos Szövetségének Magyar Történelmi 

Városok és Települések Kamarájához rendes tagként csatlako-

zik. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására és 

a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal ill. folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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d) Pápa Integrált Településfejlesztési Stratégia partnerségi egyeztetési szabá-

lyainak jóváhagyása 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

Kéri a Képviselőtestület tagjait, hogy aktívan kapcsolódjanak be a stratégia elkészítésében, 

mondják el véleményüket. 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

 

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

rozatot hozza: 

 

54/2015. (IV.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Integ-

rált Településfejlesztési Stratégia véleményeztetéséhez szüksé-

ges „Pápa Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Partner-

ségi egyeztetés szabályai” című dokumentumot az előterjesztés 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

Utasítja a polgármestert a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

      Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

 

e) Ingatlan forgalomképessé nyilvánítása (Acsády edzőterem) 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozza: 
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55/2015. (IV.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkor-

mányzat tulajdonát képező pápai, 3284/6 hrsz.–ú, „kivett sport-

pálya” megnevezésű ingatlanból kialakuló 3284/11 hrsz.-ú, 

1303 m
2 

területet, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestüle-

tének az Önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013 (III.28.) rende-

let 3.§ (3) bekezdés b) pontja alapján forgalomképessé nyilvánít-

ja. 

 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

 

f) Ingatlan forgalomképessé nyilvánítása (3906/207, 3906/208) 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

 

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

rozatot hozza: 

 

56/2015. (IV.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkor-

mányzat tulajdonát képező pápai, 3906/208 hrsz.–ú, „kivett köz-

terület” megnevezésű ingatlanból hozzávetőleg 15 m
2 

területet, 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkor-

mányzat vagyonáról szóló 7/2013 (III.28.) rendelet 3.§ (3) be-

kezdés a) pontja alapján forgalomképessé nyilvánít. 

 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
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g) Ingatlan értékesítése (Kossuth u. 30., 106/A/5 hrsz.) 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizott-

ság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

37 m2-t értékesítenek 339.000 Ft/m2 áron. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

 

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

rozatot hozza: 

 

57/2015. (IV.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzat tulajdonát képező Pápa, Kossuth utca 30. szám alatti, 

106/A/5 hrsz.-ú ingatlant bruttó 12.543.000,- Ft alapáron, 2020. 

március 31-ig terjedő határozott idejű bérleti joggal terhelten, 

pályázat útján értékesíti. 

 

Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos intézkedé-

sek megtételére, és felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírá-

sára. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

 

h) Gróf Esterházy Károly Múzeum pályázata 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Dr. Nagy-L. István a Gróf Esterházy Károly Múzeum igaz-

gatója. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a Gróf Esterházy Károly Múzeum pályázatáról 

szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

 

i) PVÖ Egyesített Szociális Intézménye pályázatának támogatása 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Szalainé Tihanyi Andrea, Pápa Város Önkormányzatának 

Egyesített Szociális Intézménye és Oláh Márta a Gondozási Központ vezetője 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

 

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

rozatot hozza: 

 

58/2015. (IV.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a 

– Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 

évi C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pontja szerinti szociális 

szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 

önkormányzati intézmények fejlesztésének, felújításának támo-

gatására – 2015. április 15-én benyújtott pályázatot. 

A Képviselőtestület a pályázatban foglalt beruházásokhoz a 

2015. évi költségvetése terhére legfeljebb 4 900 000 forint saját 

forrást biztosít. 

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a pályázattal kap-

csolatos intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
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j) Kárpátaljai gyermekek étkeztetésének támogatása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Budafok-Tétény Önkormányzata kezdeményezte a háború sújtotta Ukrajna, magyarok lakta 

településein a gyermekek étkeztetésének támogatását. Elmondja, hogy ugyanez az önkor-

mányzat kezdeményezte korábban a székely zászló kitűzését Magyarországon. Az akkori 

kezdeményező polgármester Szabolcs Attila, aki pápai diák volt, ma már országgyűlési képvi-

selő. Magánemberként úgy véli, ha van egy körülbelül 11 milliós nép, amelyből 10 millióan 

laknak egy országhatáron belül és a határ túl oldalán háború van és 150.000 magyar szükséget 

szenved, akkor az, egy országnak nem lehet probléma, hogy 150.000 embernek legyen étele 

és ruhaneműje. Részéről támogatja a kezdeményezést. Az összeget kihagyták, mert nem ez 

fogja megoldani a helyzetüket, de ezzel a szimbolikus szavazással felhívhatják a pápaiak fi-

gyelmét, hogy álljanak az ügy mellé. A különböző felekezetek az elmúlt időszakban persely-

pénzzel, Isten tiszteleteken és miséken való gyűjtéssel már támogatták a kárpátaljai magyaro-

kat, és úgy gondolja, ezt az összefogást kellene össztársadalmivá tenni. Indítványt is vár az 

összegre.  

 

Grőber Attila képviselő  

1.000.000,- Ft összeget javasol. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e más javaslat, vagy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kér-

dés, hozzászólás? 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról, Grőber Attila javaslatával ki-

egészítve. 

 

 

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

rozatot hozza: 

 

59/2015. (IV.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete a kárpátaljai 

magyar gyermekek iskolai étkeztetését 1.000.000 Ft-tal a Ma-

gyar Ökomenikus Segélyszervezeten keresztül támogatja, egyút-

tal felhívja Pápa város lakosságát, a pápai civil szervezeteket, 

egyházi közösségeket, valamint vállalkozásokat, hogy pénz-

adományaikkal segítség a kárpátaljai magyar gyermekek iskolai 

étkeztetését. Az adományokat a Magyar Ökomenikus Segély-

szervezet HU 32-11705008-20464565-00000000 számlaszámára 

lehet utalni. 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a támogatási összeg átutalásáról 

gondoskodjon, valamint, hogy az adománygyűjtés érdekében a 

szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat tegye meg. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: dr. Áldozó Tamás polgármester 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felolvassa a háromszéki Kovászna magyarországi testvértelepüléseit képviselő polgármeste-

rek nyilatkozatát  (a nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi). Képviselőtestületi hozzá-

járulást ez nem igényel, de fontosnak tartja, hogy Kovásznán érezzék, hogy közös problémánk 

az, ami ott történik. A legutóbbi fejlemény az, hogy a Dr. Benedek Géza Szív- és Érrendszeri 

Rehabilitációs Kórházat a román Egészségügyi Minisztérium a kórház román és magyar orvo-

sai tiltakozása ellenére átnevezte és ennek eredményeképp Dr. Teculescu Benedek Géza Kór-

ház lett az új neve. Teculescu a románokat is megosztó személyiség. A városban jelenleg aláí-

rásgyűjtés folyik, így hangot adva a tiltakozásnak.  

 

Indítványozza az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján az 52., 

53., 54. sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel mind az önkormányzat, 

mind pedig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indoka-

inak előzetes nyilvánosságra kerülése.” 

 

 

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

rozatot hozza: 

 

60/2015. (IV.17.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 52., 53., 

54. sorszámú előterjesztések megtárgyalására zárt ülést rendel 

el, mivel mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesztéssel 

érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokai-

nak előzetes nyilvánosságra kerülése. 

 

 

A zárt ülést követően a Képviselőtestület 09.02 órakor nyilvános ülésen folytatja munkáját. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A zárt ülést követően a nyilvános ülésen ismerteti a Képviselőtestület zárt ülésén hozott dön-

téseit.  

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 09.04 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária  

 polgármester címzetes főjegyző 


