
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-233/2016. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. október 27-i nyilvá-

nos ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, Bocskay László, Császár Endre, Zsegraics Gyula, Venczel 

Csaba, dr. Hermann István, Máté István, Süle Zsolt, Grőber Attila, Kerecsényi 

Zoltán, Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselők, 13 fő. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző, 

Dr. Nagy Krisztina aljegyző, 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető, 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető, 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

Bakó István, a Városgondnokság vezetője 

meghívottak jelenléti ív szerint, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa, 

 Dr. Hegedüs Laura jegyzőkönyvvezető,  

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő a távolmaradását bejelentette. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

resztül követőket. A testület ülését 8.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtes-

tület ülése határozatképes, 13 fő képviselő jelen van.  

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását, azzal, hogy a 161-163. sor-

számú sürgősségi indítványt vegyék fel napirendre. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 

 

148/2016. (X.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. októ-

ber 27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
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1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2016. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkor-

mányzata Képviselőtestületének 2016. évi költségvetéséről 

szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2016. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati la-

kások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

3. Beszámoló Pápa Városi Óvodák tevékenységéről 

 Előadó: Csákvári Judit óvodavezető 

 

4. Vegyes ügyek 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 151-152. sorszámú előter-

jesztést egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Boros Péternét, az MKKSZ elnökét, aki a 161. sor-

számú előterjesztésben érintett 9.30-ra hívta, így az előterjesztés tárgyalására megérkezését 

követően kerül sor. 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2016. (…) önkormányzati ren-

delet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. évi költség-

vetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen vannak az önkormányzati intézmények vezetői a jelenléti ív sze-

rint. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az önkormányzat intézményeivel az egyeztetés megtörtént, az intézményvezetők az előirány-

zat módosítási javaslatot elfogadják. A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett, a Városfejlesztési és Városüze-

meltetési Bizottság és a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag, az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasol-

ja. 

 

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás. 
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Grőber Attila képviselő 

Elmondja, hogy a bizottsági ülésen érdeklődő szándékkal kérdéseket tett fel, mivel amikor a 

testület a féléves beszámolót tárgyalta, nem tudott részt venni az ülésen. Szeretne pontosabb 

számokat hallani a helyi adók bevételével kapcsolatban. Osztályvezető Asszony a bizottsági 

ülésen nem tudott rögtön válaszolni, így most teszi fel a kérdését. Érdeklődik továbbá, hogy a 

folyószámlahitel összege úgy tudja, hogy 300 millió forint. Most azt a tájékoztatást kapta, 

hogy a folyószámlahitel 84 millió forint, amit Jegyző Asszony tájékoztatása alapján előre le-

hetett tudni. Érdeklődne, hogy miért ennyi az összege és honnan lehetett ezt tudni, illetve ki 

tudta. Az előterjesztésben pedig ismét 300 millió forintként szerepel ez az összeg, ez esetben 

melyik a helyes. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy amennyiben a képviselők igénylik, megállapodhatnak egy-egy határnapban, 

amikor pl. a folyószámlahitel aktuális mértékéről vagy az adóbevételek aktuális állásáról tájé-

koztatást adnak. A 300 millió forintos folyószámla hitelkeret azért szerepel, mert év elején 

úgy ítélték meg, hogy ekkora mértékre van szükség. A folyósító pénzintézet szerződést köt 

ezekre a hitelkeretekre és az év különböző időpontjaiban különböző mértékű folyószámlahi-

telt biztosít. Folyamatosan vizsgálja, hogy megvan-e a fedezet a visszafizetésre, ezért ősszel 

már csak az év utolsó hónapjaiban befolyó adóösszegeket tekinti fedezetnek, így kevesebb az 

igényelhető összeg. Azért ez a szám szerepel, mert az év során volt, hogy ezt a mértéket igé-

nyelhette az önkormányzat, így ezt szükséges feltüntetni.  

Az adóbevételek vonatkozásában a következő tájékoztatást adja, építményadóból 537 891 814 

Ft, telekadóból 25 846 462 Ft, kommuniális adóból 127 140 380 Ft, idegenforgalmi adóból 

18 316 642 Ft, iparűzési adóból 1 083 846 734 Ft, gépjármű adóból 85 658 862 Ft folyt be. 

Utóbbiból több folyik be, csak ennyi az önkormányzatot megillető hányad. Pótlékból 

6 721 000, bírságból 24 861 794 és talajterhelési díjból 3 817 291 Ft folyt be. Ez összesen 1 

913 380 700 Ft. A befizetés határnapjai mellett folyamatosan érkeznek az adóbevételek. Az 

adóellenőrzések következtében 82 625 115 Ft-ot fizettek meg eddig. Közel 30 000 m
2
-nyi 

területet tártak fel, amelyek olyan vállalkozás vagy garázs célú építmények voltak, melyet 

korábban nem vallottak be az adózók. 

 

Grőber Attila képviselő 

Ha jól számolt, akkor jelenleg mínusz 280 millió forint a tervezettel szemben az állás. Úgy 

látja, hogy az iparűzési adó problémás jelenleg. Érdeklődik, hogy be fog-e folyni a fennmara-

dó összeg, mennyire érinti ez a város fizetőképességét. Kérdezi, hogy hogyan áll a garázsok 

ellenőrzése.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az adóellenőrzések folyamatosak, az iparűzési adónál jelenleg 240 millió 

forint különbség van a tervezethez képest, itt még van egy befizetési időszak, amikor ennek az 

összegnek a fele még előreláthatóan befolyik. Úgy tűnik ebben a pillanatban, hogy a tervezet-

ben szereplő 1,3 milliárd forintnál kevesebb lesz a bevétel. Az utóbbi évek azt mutatják, hogy 

az iparűzési adóból befolyt összeget nehéz előre tervezni. Azt javasolja, hogy várják meg az 

év végét a kalkulációkkal. 

 

Grőber Attila képviselő 

Azt kérdezi, hogy tervezi-e a polgármester, hogy akik az önkormányzat felé jelentős hátralék-

kal rendelkeznek, azoknak a nevét közzéteszi. Úgy tudja, hogy ez magánszemélyek esetén 

50 000 Ft a határ, jogi személyek esetén pedig 150 000 Ft. Illetve érdeklődik, van-e esély arra, 
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hogy azok a vállalatok, akiknek iparűzési adó terén van hátralékuk, befizetik ezt a fennálló 

időszak alatt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Fontosnak tartják azt, hogy aki adó befizetésére kötelezett, ezt pontosan teljesítse, hiszen aki 

nem fizeti meg az adóját, a köztől vonja meg. Ezért alakították át a hivatali szervezetet és lét-

rehoztak egy adóellenőrzési csoportot, akiknek köszönhetően 84 millió forint befolyt összeg-

gel csökkent az adóhiány. Főjegyző Asszony az ellenőrzések megkezdéséről tájékoztatja az 

adózókat, így önkéntesen eleget tudnak tenni fizetési kötelezettségüknek, ha észlelik, hogy 

esetleg nincs valami rendben. Az ellenőrzéseket szeretnék kiterjeszteni, remélik, hogy az 

iparűzési adó ellenőrzése öt éven belül mindenkihez elér. Ezt a kollégák szakismeret hiányá-

ban nem tudják elvégezni, illetve több esetben olyan cégeket kell ellenőrizni, akiknek a pénz-

ügyi központja nem biztos, hogy Pápán van.  

A garázsok ellenőrzése folyamatos, de nagyobb eredménye van az építményadó szempontjá-

ból a vállalkozások ellenőrzésének. Megjegyzendő, hogy vannak olyan követelések is, aminél 

valószínűleg még a végrehajtásból sem számíthatnak nagyobb bevételre. 

Lehetőség van arra, hogy nyilvánosságra kerüljön azon adózók listája, akiknek tartozása áll 

fenn. Ezt a listát az önkormányzat is ki tudja függeszteni. Jelenleg a lista felülvizsgálata zajlik 

november 30-ig, ezt követően majd nyilvános lesz. Magánszemélyek esetén 50 000, jogi sze-

mélyek esetén 100 000 Ft az a tartozásmennyiség, amely felett felkerülnek a listára. 

 

Grőber Attila képviselő 

Érdeklődik, hogy a fejlesztési hitelek csak 100 millió forintként szerepelnek, miért csökkentek 

le. A fejlesztésekkel kapcsolatban úgy érzi, annak ellenére nem látszanak, hogy az utóbbi idő-

ben több TOP-os pályázatot nyújtott be az önkormányzat.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A betervezett 200 millió forint fejlesztési hitelből 100 milliót vettek igénybe. Most már sokkal 

szigorúbb a fejlesztési célok megjelölése, a költségvetési rendeletben elfogadott fejlesztési 

eszközökre lehet csak hitelt felvenni. A 14 benyújtott TOP-os pályázat 6 milliárd 549 millió 

forint értékű, bírálatukról egyelőre nincs hír. Finanszírozási szerződést ezen pályázatok vég-

rehajtására valószínűleg nem fognak már idén kötni. Tudomása szerint nem döntöttek még az 

országban máshol sem a TOP-os pályázatokról. Hiánypótlások után, formai és tartalmi szem-

pontból megfelelő pályázatokat nyújtott be az önkormányzat, döntésre előkészítették őket. 

Több olyan pályázat van, amely esetén pozitív döntés után még csak az előkészítés időszaka 

kezdődik, hiszen nem kész tervdokumentációkkal kellett pályázni. 

 

Grőber Attila képviselő 

Érdeklődik, várható-e, hogy a 100 %-os támogatottságú pályázatok később, esetlegesen 90-

10%-ra vagy ennél rosszabbra változnak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Utólag a pályázati feltételeket már megváltoztatni nem lehet, annak az intenzitása nem válto-

zik. Ettől függetlenül attól tart, hogy 2017-ben több megrendelést kaphat az építőipar, ami az 

árak növekedésével jár, amelyek különböznek majd azoktól, amire az önkormányzat pályá-

zott. Ez 10-15 %-os emelkedés esetén már közel 1 milliárd forintos saját forrásigényt vethet 

fel. Az árak közbeszerzésen dőlnek el, de ettől függetlenül kerülhetnek kiszolgáltatott hely-

zetbe. 

 

Megállapítja, hogy további kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 
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Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

 

22/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló, fenti számú ön-

kormányzati rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak megfe-

lelően megalkotja. 

 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2016. (…) önkormányzati ren-

delet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Egészségügyi és 

Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

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

 

Süle Zsolt képviselő 

Érdeklődik, tudható-e, hogy az előterjesztés hány lakást és mekkora területet érint. 

 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

Köszönti a képviselőket, elmondja, hogy a vegyes tulajdonú lakóépületek száma jelenleg 128, 

az hogy ez hány négyzetméter, arról nincs pontos információja. Az összes bérlemény alapte-

rülete 28 009 m
2
, de hogy a vegyes tulajdonú lakások ebből mennyit fednek le, azt nem tudja 

megmondani. 

 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

A bizottsági ülésen már kielégítő válaszokat kapott a kérdéseire. Szeretne visszatérni a rende-

let indoklására, miszerint bevételnövekedés érhető el a vegyes tulajdonú ingatlanok értékesí-

tésével. Érdeklődik, mennyi az esély arra, hogy sikerül értékesíteni ezeket az ingatlanokat, 

hiszen sokszor látják, hogy a meghirdetett ingatlanokra nem érkezett ajánlat. Illetve megjegy-

zi, hogy a rendelet mellékletében egyes lakásoknál a bérleti díjak rendkívül alacsonyak. Ér-

deklődik, hogy milyen rendszerességgel történik a díjak felülvizsgálata, hiszen ezen ingatla-

nok fenntartása költséges az önkormányzat számára. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az ingatlanforgalomról nehéz előzetesen nyilatkozni, az ingatlanpiac gyakran változik. Fo-

lyamatosan felülvizsgálják az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokat, át is minősítik 

őket, ha szükség van rá. A bérleti díjakat évente felülvizsgálhatja az önkormányzat, eddig az 

inflációhoz igazították a lakbér mértékét. Jelenleg is folyik a vizsgálat, hogy egyes lakásoknál 

szociális célú bérleményre jogosult-e a bentlakó. Ez jövedelmi viszonyoktól is függ és egé-

szen megdöbbentő jövedelmi viszonyokról is hallott. A belvárosi nagy alapterületű bérlakások 

esetében a bérleti díjak alacsonyak. Ezekről a tapasztalatokról a vizsgálat végén tájékoztatni 

fogják a testületet. 

 

Megállapítja, hogy további kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett megal-

kotja az alábbi rendeletet: 

 

 

23/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

3. Beszámoló Pápai Városi Óvodák tevékenységéről 

Előadó: Csákvári Judit óvodavezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Csákvári Judit a Pápai Városi Óvodák vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti Csákvári Judit intézményvezetőt. Ismerteti, hogy a beszámolót a Humánerőforrás 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Grőber Attila képviselő 

Érdeklődik, milyen intézkedéseket kívánnak tenni azért, hogy az óvodapedagógusi pályán 

lévő betöltetlen álláshelyek betöltésre kerüljenek. A nyugdíjba vonuló pedagógusok száma a 

következő öt évben elég drámai. A legtöbb képzésen már a tanulmányok alatt viszik el a hall-

gatókat más országba óvodapedagógusnak. Felveti, hogy több szülő panaszkodott, hogy 

gyermekeik sérültek, mivel óvodapedagógus áthelyezése történt. Illetve érdeklődik, hogy a 

fejlesztő foglalkozásoknak milyen mechanizmusa működik az óvodákban. Megjegyzi, hogy 
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kutatások szerint egy gyermek, akiknek a szülei 8 általánost végeztek 6 éves korára 1,5-2 mil-

lió szót hall, akinek a szülei középfokú végzettségűek, kb. 3,5-4 milliót, a diplomás szülők 

gyermekei 5,5-6 milliót. Ezek alapján 6 éves korára a gyerek sorsa egy bizonyos vonatkozás-

ban eldőlt. Az óvodának fontos szerepe van ezen hiányok pótlásában, a gyerekek közötti kü-

lönbségek megszüntetésében. 

 

Csákvári Judit intézményvezető 

Köszönti a képviselőtestületet. Az intézkedések tekintetében igyekszik, de rajta kívül álló 

tényező. Folyamatosan hirdeti az állásokat, a frissen diplomázottakhoz is elér, továbbá szak-

mai tevékenységgel, mentorprogrammal próbálják vonzóvá tenni a pápai óvodákat. A gya-

kornokok mellé jól képzett pedagógusokat állítanak. A képző intézményeknek is fontos sze-

repük van, olyan pedagógusokat kell képezni, akik megállják a helyüket, szükséges a még 

több gyakorlati tudás. A tapasztalatok azt is mutatják továbbá, hogy vissza is térnek olyan 

kollégák, akik korábban elhagyták a pályát, a visszailleszkedésükben is fontos szerepet ját-

szanak az óvodák.  

A pszichológus állás már nem kötelező, a fenntartótól függ, hogy van-e státusz. Egy gyógy-

pedagógusra lenne szükség, amennyiben a fenntartó úgy dönt. Ehhez kapcsolódóan ők is ér-

zik, hogy a gyermek milyen családból érkezik, komoly fejlesztő program működik, melyet a 

Pápai Városi Óvodák pedagógusai dolgoztak ki. Minden óvodában van emellett fejlesztőpe-

dagógus, tehát olyan fokú rászorultságnál külön, kisebb csoportokban fejlesztik a gyerekeket.  

Ismeri a panaszokat, amelyek a kolleganők áthelyezésével kapcsolatosak, azonban figyelembe 

kell venni, hogy az egyik óvodában létszámprobléma volt, 68 gyermekre volt 8 pedagógus, 

míg a másik óvodában 110 gyermekre volt 7 pedagógus. Folyamatos helyettesítéssel nem 

megoldható a zavartalan működés. Az áthelyezést megelőzően 1 hónapos felmérést végeztek 

és mivel pályáztatás után, a kolléganő 2 hónap próbaidő után felmondott, szükséges volt az 

áthelyezés. Elmondja, hogy új pályáztatás során már rendeződött a helyzet. 

 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

Azt szeretné kérdezni, hogy a továbbiakban is fenn kívánja-e tartani a központi, egy helyen 

történő beiratkozást, illetve, hogy milyen tapasztalatok vannak az első ilyen esettel kapcsolat-

ban. 

 

Csákvári Judit intézményvezető 

Nagyon jó tapasztalatai vannak a központi beíratásnak, minden szülővel lehetőség nyílt a 

személyes találkozásra. Körültekintően kellett megszervezni, illetve nem kettő, hanem négy 

napot biztosítottak a szülők számára a beiratkozásra, reggel 8-tól este 6 óráig. Azt tapasztalta, 

hogy a felmerülő kérdések esetén a szülők nagyobb bizalommal fordultak hozzá utána. 

 

Grőber Attila képviselő 

Több javaslatot szeretne megfogalmazni. Óvoda-pszichológus álláshely biztosítását javasolja, 

egy vagy több személyben. Javasolja továbbá, hogy ösztöndíj rendszert alakítsanak ki, amely-

lyel biztosítható, hogy a pedagógus álláshelyek ne maradjanak betöltetlenek. Tájékoztatja 

továbbá Intézményvezető Asszonyt, hogy 2017-ben intézményi, illetve vezetői tanfelügyelet 

lesz csak, egyéni nem. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Köszöni a beszámolót, elégedett a pápai óvodákban folyó munkával. Mindenhol nagy gondot 

jelent a különböző bérezésű területeken az utánpótlás. Valamilyen módszert kell kidolgozni a 

munkaerőhiány pótlására, esetlegesen először képesítés nélküli munkatársként bevonni a po-

tenciális munkavállalókat. 
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Venczel Csaba képviselő 

A beszámolót olvasva és ismerve a munkát az intézményben, a jövőben felmerülő tanfelügye-

leti ellenőrzések miatt nem kell izgulniuk a dolgozóknak, ezek bizonyára pozitív eredménnyel 

fognak zárulni. Úgy gondolja továbbá, hogy a tagóvodák kialakítása jó fenntartói döntés volt. 

A központi vezetés lehetővé teszi, hogy az intézményvezető rugalmasan kezelje a felmerülő 

problémákat. Emellett azonban látható, hogy megmaradt az óvodák profilja, mindegyik in-

tézményben jól felkészült pedagógusok, jó körülmények között nevelik a gyerekeket. Rendkí-

vül örült továbbá, hogy együttműködési megállapodást kötöttek az intézmények az oktató-

nevelő munka összehangolása érdekében. Így megfigyelhető, hogy az óvodában nevelkedett 

gyermekek hogyan állnak helyt később az oktatásban. 

 

Grőber Attila képviselő 

Ő is köszöni a Pápai Egyesített Labdarúgó Club nevében az együttműködést. Megjegyzi, 

hogy az óvodák esetében, nehezebben oldható meg a munkaerőhiány, oda szakképzettség 

kell. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Nem azt mondja, hogy képesítés nélküli nevelőkkel töltsék fel az óvodákat, de ha nincs óvo-

dapedagógus, akkor valamilyen megoldást kell kitalálni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megállapítja, hogy további kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóval kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a Pápai Városi Óvodák tevékenységéről, működé-

séről szóló beszámolóját jóváhagyja. 

 

Vegyes ügyek 

 

a. MKKSZ bükfürdői üdülőjének ingyenes tulajdonba vétele 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Boros Péterné az MKKSZ elnöke, Fehér József a SZEF fe-

lügyelő bizottság elnöke és Orbán Lászlóné, helyi szakszervezeti képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a szakszervezet képviselőit. Ismerteti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az 

előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja. Kérdezi Elnök Asszonyt, hogy van-e szóbeli 

kiegészítése. 

 

Boros Péterné elnök 

Köszönti a testületet, elmondja, hogy nagyon örül a meghívásnak, mivel korábban ő is jegy-

zőként dolgozott, így ez a légkör, a képviselőtestületi ülés rendkívül szimpatikus számára. Az 

előterjesztés teljesen összhangban az elnökség véleményével. Ez az együttműködés kölcsönös 

előnnyel bír. Az MKKSZ biztosítja az üdülőt, míg a képviselőtestület pedig segít a minőség 

megőrzésében.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
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Ismerteti, hogy az üdülő Bükfürdő frekventált helyén van, korábban már készítettek vázlato-

kat a felújításra vonatkozóan. Az átalakítás mindenképpen szükséges, apartmanokat kellene 

kialakítani, így egész évben igénybe lehetne venni. A szakszervezet kérései elfogadhatóak, 

miszerint a tagok olcsóbban vehessék igénybe és előfogalási jogosultsággal bírjanak. A jövő-

ben felkínálhatják más önkormányzatoknak is az üdülési lehetőséget, csere lehetőségével más 

üdülők is az önkormányzat rendelkezésére állhatnak, amire van is gyakorlat. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozta: 

 

149/2016. (X.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyo-

náról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete 13. § (1) 

bekezdése alapján a büki 1217 hrsz.-ú és 1218 hrsz.-ú ingatla-

nok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéhez hozzájárul a 

Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati 

Dolgozók Szakszervezete előterjesztés szerinti feltételeinek tel-

jesítése mellett, és az ingatlanokat egyúttal a hivatkozott rende-

let 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján a forgalomképes üzleti 

vagyonba, 48.473.000,- Ft együttes értéken besorolja. 

 

Utasítja a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

felhatalmazza az előterjesztés mellékletét képező ingyenes va-

gyonátadási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

Ezt követően dr. Áldozó Tamás polgármester 9.20 órától szünetet rendel el, majd 9.40 órakor 

folytatódik a napirendek tárgyalása. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a szünetben aláírták a vagyonátruházási szerződést Boros Péternével. 

b. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Csákvári Judit a Pápai Városi Óvodák vezetője. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra java-

solja. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
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(Császár Endre képviselő az ülésteremből eltávozik, jelen van 12 fő képviselő.) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

zatot hozza: 
 

150/2016. (X.27.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

134/2015. (VI.26.) határozat, a 159/2015. (VIII.28.) határo-

zat, az 52/2016. (III.31.) határozat, a 94. és 100/2016. (V.30.) 

határozat, a 104. és 112/2016. (VI.30.) határozat, a 124., 127. 

és 134/2016. (IX.23.) határozat végrehajtására adott jelenté-

seket elfogadja. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

224/2011. (XII.22.) határozat 2. pontja, a 122/2014. 

(VIII.28.) határozat és a 126/2014. (VIII.28.) határozat 2. 

pontja végrehajtására adott jelentés elfogadja, ezzel egyidejű-

leg ezeket a határozatokat hatályon kívül helyezi. 

 

3. I. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

125/2016. (IX.23.) határozat végrehajtására adott jelentést 

elfogadja. 

 

 II. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Városi Óvodák 6/314/2016. számú módosító okiratát, va-

lamint a 6/314-2/2016. számú módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba 

történő bejegyzés napjával lép hatályba. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat vég-

rehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 
 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegy-

zőt a módosító okirat és a módosításokkal egységes szerke-

zetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

 

Ezzel egyidejűleg Pápa Város Önkormányzata Képviselőtes-

tületének 125/2016. (IX.23.) határozatát hatályon kívül he-

lyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

     Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 



11 

 
 

III. A Képviselőtestület utasítja a Pápai Városi Óvodák veze-

tőjét, hogy az alapító okirat alapján a Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzat szükséges módosítását végezze el, és 

az egységes szerkezetű szabályzatot terjessze Pápa Város 

Önkormányzatának Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 

Bizottsága elé jóváhagyásra. 

 

Határidő: benyújtásra: 2016. november 30. 

   jóváhagyásra: 2016. december 31. 

 

Felelős: Csákvári Judit óvodavezető 

Pápa Város Önkormányzatának Ügyrendi és Össze-

fér hetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

 

(Császár Endre képviselő a testület ülésére visszaérkezik, jelen van 13 fő képviselő.) 

 

c. Utca elnevezések módosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangú-

lag elfogadásra javasolja. 

 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban azzal, hogy a vastagon szedett 

utcanevek az előterjesztő javaslatai, így azokról szavaznának most. 

 

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

zatot hozza: 

 

151/2016. (X.27.) határozat 

1.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Ma-

gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában foglalt hatáskörében el-

járva a mellékletben helyrajzi számmal jelölt utcákat a mellék-

letben szereplő utcanevek szerint nevezi el. 

 

2.) A Kishegy 20252 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú utcát 

Gesztenyefa utcának nevezi el. 

 

3.) A Törzsökhegy 20441, 20437, 20448/8 hrsz-ú önkormány-

zati tulajdonú utcát Orgona útnak nevezi el. 

 

4.) A Törzsökhegy 20458/28 hrsz-ú magántulajdonú utat Eper-

fa útnak nevezi el. 
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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete utasítja a jegy-

zőt, hogy az elnevezésekkel kapcsolatos szükséges intézkedése-

ket tegye meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

  Bakalár Attila igazgatási csoportvezető 

 

 

d. Helyi településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó döntés 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Mezei László városi főépítész. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság egyhangú-

lag elfogadásra javasolja. Köszönti Mezei Lászlót, kérdezi, hogy van-e kiegészítése az előter-

jesztéssel kapcsolatban. 

 

Mezei László főépítész 

Nincs kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

zatot hozza: 

 

 

152/2016. (X.27.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa tele-

pülésrendezési eszközeinek módosítása során az egyes tervek, 

illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 

Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását és kör-

nyezeti értékelés elkészítését nem tartja indokoltnak. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa tele-

pülésrendezési eszközeinek részleges módosításáról szóló 

egyeztetési dokumentációjára beérkezett véleményeket a mel-

lékletekben foglaltak szerint megismerte, azokat a válaszokkal 

együtt elfogadja. 
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A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ész-

revételekkel pontosított dokumentációt végső szakmai vélemé-

nyezésre küldje meg az állami főépítésznek, majd a beérkezett 

véleményt követően a településrendezési eszközök részleges 

módosításának tervezetét terjessze jóváhagyásra a Képviselőtes-

tület elé.   

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Mezei László főépítész 

 

Mezei László főépítész távozik a testület üléséről. 

 

 

e. Iskolai körzetek véleményezése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra java-

solja. 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az aláb-

bi határozatot hozza: 

 

 

153/2016. (X.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdé-

sében foglaltak alapján a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak 

a 2017/2018. tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító álta-

lános iskolák körzethatárairól szóló tervezetében foglaltakkal 

egyetért. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a Képviselőtestület véleményét és 

a településen lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyerme-

kek létszámát - intézményi bontásban - tartalmazó táblázatot a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési in-

tézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint és a 

jogszabályban megjelölt határidőig a Veszprém Megyei Kor-

mányhivatal számára küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Nagy Krisztina aljegyző 
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f. Pápa, Komáromi u. 14. sz. alatti Kóter Turistaszálló értékesítése 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 4 igen sza-

vazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen 

szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja.  

Elmondja, hogy már korábban is fogadtak el határozatot a Kóter Turistaszállóval kapcsolat-

ban, most újra értékesíteni kívánják. 

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

 

Grőber Attila képviselő 

Érdeklődik, hogy mennyibe kerülne a turistaszálló felújítása, van-e forrása az önkormányzat-

nak arra, hogy ő használja ki az épületben rejlő lehetőségeket. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az épület munkásszállóvá való alakítása kb. 60 millió forint is lehet műszaki 

tartalomtól függően. Az üzemeltetés problémája, hogy a fűtése nem szakaszolható. Fűtés re-

konstrukció lenne szükséges, lehetőleg megújuló energia bevonásával. A belső tér átalakítása 

is fontos, hogy a tipikus kollégiumi jelleget megszüntessék. Azért döntene az önkormányzat 

az értékesítés mellett, mert nem lát olyan pályázati forrást, amelyet a felújításhoz fel lehetne 

használni. Amennyiben nem érkezik konkrét ajánlat az érdeklődők közül és az épület az ön-

kormányzat tulajdonában marad, akkor majd újra elgondolkodnak a felújítás és hasznosítás 

lehetőségén. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Meggyőződése, hogy Pápa városának közép- és hosszútávú érdeke, hogy közösségi tulajdon-

ban tartsák a szállót. Kérdezi, hogy a kihasználtság tekintetében állt-e be változás azóta, hogy 

utoljára tárgyalták a szállóval kapcsolatos előterjesztést. Érdeklődik továbbá, hogy az önkor-

mányzat által eladásra kínált ingatlanok árai miért ennyire különbözőek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A turistaszállóban eddig 4857 vendégéjszaka volt, tavaly egész évben 4400 körül volt ez a 

szám. A rentábilis működéshez 8-10 ezer vendégéjszaka kellene, de az épület jelenleg ezt nem 

is tudná teljesíteni. Az ingatlanok értéke sok mindentől függ, aki ezt a szállót megveszi, az 

megveszi ezzel kapcsolatban a fejlesztési kötelezettséget is, valamint magára vállalja az üze-

meltetés költségét is. 

 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

Kérdezi, hogy mivel az épületben a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye is működik, az 

értékesítés mennyiben befolyásolja a működésüket. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A fenti intézményt szeretnék más körülmények között elhelyezni, az egyik TOP-os pályázat 

az egykori véradó állomás átalakítására szól, ahová majd az intézmény kerülhet. Ameddig ez 

nem valósul meg, nem tudnak jobb körülményeket biztosítani, addig ezt az intézményt nem 

fenyegeti veszély, maradhatnak az épületben. Arra az esetre, ha a véradó állomás felújítására 

vonatkozó pályázat nem nyer vagy aránytalanul nagy saját forrást kellene biztosítani, léteznek 

alternatív lehetőségek. 
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Grőber Attila képviselő 

Amennyiben a szállót most értékesítik, akkor el kell gondolkozni azon, hogy ki tudnak-e ala-

kítani olyat, amely ide érkező turisták, kirándulók elszállásolására alkalmas. Nem csak a ma-

gasabb komfortfokozatú szállások, hanem ez is hiányozni fog a városból. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Úgy látja, hogy vannak olyan középiskolák, melyek létszáma és ezzel párhuzamosan a kollé-

giumok kihasználtsága drasztikusan csökken, a diákok inkább bejárnak. Felmerülhet, hogy 

néhány éven belül újabb kollégium ürül ki, így azok sorsának rendezése is az önkormányzatra 

hárul. Azt tervezték, hogy a Kóter alkalmas lesz kiránduló osztályok elszállásolására, de ez a 

várakozás nem következett be. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

154/2016. (X.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzat tulajdonát képező Pápa, Komáromi utca 14. szám alatti 

6596/3 hrsz.-ú ingatlant, Pápa Város Önkormányzata Képviselő-

testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) 

önkormányzati rendelete 11.§ (3) bekezdése alapján, bruttó 

100.650.000,- Ft alapáron, pályázat útján értékesíti, egyúttal a 

165/2015. (IX.4.) határozatának 2. pontját hatályon kívül helye-

zi. 

 

Utasítja a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos intézkedé-

sek megtételére, felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírásá-

ra. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 

 

 

g. Egyes pápai sírok Nemzeti Sírkert részévé nyilvánításának kezdeményezése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Karlovitz Kristóf jelezte, hogy édesapja Karlovitz Adolf a Kálvária temetőben van eltemetve, 

amennyiben lehetőség van rá, vegyék figyelembe a védettségi kérelem esetén. Úgy gondolja, 

hogy ez méltányolható kérés. 
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Kerecsényi Zoltán képviselő 

Elmondja, hogy korábban több indítványt tett, amelyekből a Pápa-Borsosgyőri temetőre tett 

két javaslatát szeretné visszavonni. Ezek ugyanis az Ó-temetőre vonatkoztak, mely már fel-

számolásra került. Az új temetőben a sírkövek egy része látható, de így már nem beszélhetünk 

a konkrét sírhelyről a védetté nyilvánítás tekintetében. Fontosnak tartja, hogy a pápai 48-as 

sírhelyek kompletten védettség alá kerüljenek, mivel folyamatosan felszámolják ezeket és a 

temetőket is. A sírhelyeket az utókor számára fontos megőrizni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megállapítja, hogy további kérdésre vagy hozzászólásra senki nem jelentkezik. Elmondja, 

hogy a lista nem végleges, további indítványokat is megvizsgálnak. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés tudomásul vételével kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a tájékoztatást tudomásul veszi. 

 
 

h. Pannon Egyetemmel és KLIK-kel kötendő haszonkölcsön szerződés 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Elmondja, tájékoztatást kért Rektor Úrtól, hogy milyen egyetemi tevékenységgel számolhat-

nak a jövőben, azonban erre még nem érkezett válasz. Annak idején a szerződés szerint az 

épületet kifejezetten nappali tagozatos egyetemi képzés céljára engedte át az önkormányzat. 

Akkor a felújításra a megyei önkormányzat is adott 100 millió Ft támogatást. Szükséges meg-

felelő tartalommal szerződést kötni, mivel ez a korábbi feltétel nem valósult meg. A Pannon 

Egyetem együttműködéséről biztosította a KLIK-et a tekintetben, hogy esetleges kihasználat-

lan területeit használatba adja, viszont jelen esetben itt az önkormányzat a tulajdonos, így az a 

cél, hogy ő is szerződő fél legyen. 

 

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

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, hogy korábban azt a javaslatot tette, hogy gondolják át az együttműködési megál-

lapodást, mivel amennyiben nem követi a Pannon Egyetem a megállapodást, az épület hasz-

nosítható más módon is. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Teljesen egyet ért az előtte szólókkal. Úgy tudja, hogy az egyetemisták korábban hiányolták a 

veszprémi campus felszereltségét, frekventáltságát, ezért a nappali tagozat visszakerült    

Veszprémbe. Elmondja, hogy szerinte nem kellene lemondania a városnak a felsőoktatási 

intézményről, örülne, ha lennének itt nappali tagozatos felsőoktatásban tanulók, akik aktív 

módon részt vesznek a város életében. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Pannon Egyetemnek akkor vált mindig fontossá Pápa, amikor más egyetemek is érdeklőd-

tek a város iránt. Rektor Úr szerint az egyetem profilja lehetővé teszi, hogy bármely képzés, 

akár bármely városban megindulhasson, ahol az egyetemi hálózat kiépült, azonban ezt nem 

igazán látják.  

 

Grőber Attila képviselő 

Szerinte az egyetem eléggé centralizálja az intézményeit és meg kellene találni azt a pontot, 

ahol olyat tud kínálni az egyetemnek a város, amiért itt marad. Alpolgármester Úr vélemé-

nyével egyetértve ez a duális képzés. Egyre többen tudják, akár pedagógusok, akár diákok 

hogy ez mit takar és sokan szeretnének a lakóhelyükhöz közel tanulni. Emellett pedig cégeket 

is könnyen lehetne találni a duális képzések helyi bevezetéséhez. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy ez már részben megvalósult, a Hirtenberger korábbi ügyvezetőjével, Üveges 

Tivadarral elkezdtek egy felmérést a munkáltatói igények tekintetében, hogy kik lennének 

hajlandóak a Pannon Egyetemmel duális képzésben együttműködni. Ez az akkori felmérés 

esetén kb. 30 vállalkozást jelentett. Elsősorban azokra a területekre koncetráltak, amelyeket a 

Pannon Egyetem ajánlott és melyek a helyi munkáltatói igényeket is jelentik. Ez műszaki, 

gazdaságtudományi, logisztikai, informatikai felmérést foglalt magában. Ezek a cégek már 

kötöttek együttműködési megállapodást a Pannon Egyetemmel, melyeket évente meg kell 

újítani. Úgy tudja, hogy összesen 31 cég és 30 hallgató jelentkezett a Pannon Egyetem ilyen 

képzéseire, akiknek utána különböző szűrőkön kellett átesni. Jelenleg 7-8 hallgató kezdte meg 

a duális képzést helyi vállalkozásoknál. Ha ez a szám bővül, akkor megkezdhetik az egyezte-

tést arra vonatozóan, hogy ide is telepítenek elméleti oktatást. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

zatot hozza: 

 

 

155/2016. (X.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a 

Pápa Város Önkormányzata, valamint a Pannon Egyetem és a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által – a pápai 3284/8 

hrsz. alatti, „kivett oktatási intézmény” megjelölésű ingatlanra – 

kötendő Haszonkölcsön szerződést. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elő-

terjesztés melléklete szerinti Haszonkölcsön szerződést aláírja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 
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i. MiG-21 emlékmű felállításának kezdeményezése 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Elmondja, hogy egy volt képviselőtársuk, Kovács József aktív e kérdésben, folyamatosan 

kezdeményezte az emlékmű kialakítását. Elmondja, hogy az emlékmű felállítása hosszadal-

mas folyamat, de Kecskeméten is megvalósult. 

 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

zatot hozza: 

 

 

156/2016. (X.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az 

előterjesztésben foglaltak szerint, a város katonai-repülős ha-

gyományait tükröző MiG-21 emlékmű felállításával. 

 

A Képviselőtestület az emlékmű megépítésének költségeit – an-

nak felmerülésekor – Pápa Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésének terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Bejelenti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 160. sorszámú előterjesztés tárgyalására 

zárt ülést kíván elrendelni. 

 

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 a 160. 

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

pedig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak 

előzetes nyilvánosságra kerülése.” 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 
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157/2016. (X.27.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 160. 

sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el, mivel 

mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesztéssel érintett 

másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a döntés indokainak elő-

zetes nyilvánosságra kerülése. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A testület nyílt ülését felfüggeszti, bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülésen folytatja a 

napirendek tárgyalását. 

 

A polgármester a képviselőtestület nyilvános ülését 10.40 perckor ismételten megnyitja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

tését. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 10.50 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester címzetes főjegyző 


