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Szán: A01l1'/-512020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pápa

Város Önkormanyzata

Képviselőtestület ének 201,9. december 19-i

nyilvá,,rros ülésén,aY árosháza épületének naglermében.

Jelen vannak: Or. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester

Dr, Töreki-Vörös Ibolya, Szabadkai Verita, Grőber Attila, Bakos László,
Venczel Csaba, dr. Vaitsuk Mária, Németh Zsolt, dr. Guias Janos Zsolt,
Zsegraics Gyula, Kovács József, Németh Csaba, Pintér Kálmán, Süle Zsolt

képviselők, 15 fő,

Dr. Nagy Krisztina jegyző,
Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző,
Dr, Benkő Krisztina titkárs ágs osztályvezető
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető,
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető,
Molnár István városfejlesztési osztá|yvezető,
meghívottak jelenléti ív szerint,
Városi TV munkatársai,
Papa-ma.hu intemetes honlap munkatársa,
Bedecs Andrea köztisztviselő,
kun Attila köztisztviselő.

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Köszönti a Y írosháza épületének naglermében megielenteket és az ülést az intemeten
keresztül követőket. A testület ülését8.40 órakor megnyitja.

Tájékoztatásul elmondja, hogy Pingiczer Sándor, aki a Pápai Varosfejlesztó Társaság Kft.
felügyelőbizottságának tagia, tisztségéról 2020. jarulár l-jei hatállyal lemond. A lemondás
tudomásul vétele mellett elmondja, a felügyelöbizottsági tagnak lemondását követő 60 napig a
társaság rendelkezésére kell állnia. A Képviselótestiilet soron következó ülésén dönt a
felügyelőbizottsági tagság betöltéséről.
Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes,, 15 fő képviseló jelen van.
Indítvényozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal, hogy a 166. sorszrámú
sürgősségi indítvanyt a napirendek közé fel kell venni,
Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat.
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs.

Kéri a testület állásfoglalását

A

a fenti napirendról.

Képviselőtestí,ilet 15 igen szavazattal, e|lenszayazat és tartózkodás nélktil a következő

hatérozatot hozza:

(XII.I?.| határ o zat
Pápa Varos Onkormányzatának Képviselőtestülete 2019.
december 19-i üléséneknapirendlét az alábbiak szeinthatározza
1

69 l 2019.

meg:

l.

2.

Személl ügy
Oreghegy-Kishegy-Törzsökhegy
Városrész Onkormányzata
tagjainak választása
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Pápa Város Önkormányzata Képviselótestiilet ének ... l20I9,

(,..)

önkormányzati rendelet-tervezete

Pápa

Onkormányzatán ak 2020 . évi átmeneti gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgiirmester
Szalai Krisztina gazdasági osztályv ezető

3.

Város

2020. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyása
Dr. Nagy Krisztina jegyző

Előadó:

4.

Pápa Város Önkormányzata Képviselótestületének ... /2019.
(...) önkormányzati rendelet-ter\tezete az önkormányza|
vagyonáról szőlő 7 l20I3, (III.28,) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági oszíályvezető

5.

Pápa Varos Önkormányzata Képviselótesttiletének ...120119.
(...) önkormányzati rendelet-tervezete
közterület
használatról sző|ó 1 1 / 201 9. (VI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági oszlályvezető

6.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2079.
(...) önkormányzati rendelet-terv ezete az államháztartáson
kívüli 1bnás átvételéről és átadásaról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

,7.

Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előadó: Dr. Nagy Krisztina 1egyző

8.

a

Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Települési
Enéktár Bizottsága tevékenységéról
Elóadó: Dr. Hermann István elnök

9.

Beszámoló Pápa Város Infrastruktúrájának Fejlesztéséért
Közalapíív ény tevékenységéről
Elóadó: Dr. Lukács Endre kuratóriumi elnök

10.

Beszámoló

a

Pápa és Kömyéke Ttízvédelméér,t105
Közalapítvarry tevókenységéró1
Előadó: Zsegraics Gyula kuratóriumi e|nök

11. Vegyes ügyek

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Elmondja, a Képviselótestület tagjainak kiosztottak egy, a pápai Települési ÉrtéklírBizottság
á|tal készítetttárgyat, mely a címer elmozdításával nyitható , és az Ertéktárba megválasztott
értékeketbemutató memóriajátékot tartalmaz. Megemlíti, hogy az ajándéktárgynak lesz egy
leegyszerűsített változata is, ahol a memóriajátékot egy kisméretű táska fogja íaíalmazni.

A

a Települési ÉrtéktátBizottság munkáját.
képviselők Bíró Aurél a
terrorcsapatok és a mindennapok terrorja a Magyarországi Tanácsköáársaság idején című
kiadványát is megkapták.
Megköszöni

Napirendek tárgryalása az írásban megküldött előterjesztósek alapján:
Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 1,48; ISL; I52; 162 sorszámú elóterjesáéseket
egyhangúlag, a 150 sorszámú előterjesáést 7 igen szavazatíal, e|lenszavazat nélkül és 2
tartózkodás mellett megtárgyalásra, a 153 sorszrimú előterjesáést egyhangúlag elfogadásra
javasolja.

1.

§zeméIyi ügy
Öreghery-Kishegy-Törzsökhegy

A napirend tárglalásán

Városrész Önkormányzata tagiainak választása

jeldltek közül jelen van Balogh Zoltánné, Bendli Krisztina, Herczeg
Ferenc, Szabó Gábor, Tóthné Marton Veronika.
a

Dr, Ádozó Tamás polgármester
Elmondja, a részönkormányzat tagjainak megválasztását második alkalommal kísérelikmeg,
az első jelölési eljárás sikertelen volt. A jelölési folyamat eredményeképpen a 6 jelölt Balogh
Zoltánné, Bendli Krisztina , Herczeg Ferenc, Polgámé Besenyő Ágota, Szabó Gábor és Tóthné
Marton Veronika. Megköszöni valamennyi jelöltnek a vállalkozását, és azon polgárok
aktivitását, akik jelölésükkel támogatták őket. Tájékoztatásul elmondja, a Képviselótestület
dolga, hogy a 6 jelölt közül 4 fót a részönkormányzat tagsává válasszon. A részönkormányzat
elnöke a megválasáott önkormányzati képviselő, Zsegraics Gyula. A szavazás szavazólapok
kiosztásával történik, és javasolja, hogy szavazatszedó bizottság létrehozásáról döntsön a
Képviselőtestület. A szavazólapokon a 6 jelölt neve szerepel.

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászótás.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászólás nem hangzott el.
Indítványozza, hogy a Képviselőtestület a szavazatszedő bizottság elnökének Bakos Lászlót,
tagjainak Németh Csabát és dr. Guias János Zsoltot válassza meg.
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Kéri a testület állásfoglalását

A

a fenti

javaslatról.

Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a

következő

hata; o zatot ho zza:

(XII.I9.) határ ozat
Pápa Város Önkormanyzatának Képviselőtestülete a Pápa Város
Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési
Szabá|yzatáró| szőló 2612014. (X.22.) önkormányzati rendelet
17. § (3) bekezdése alapján a szavazatszedő bizoílság tagtrait az
!7

0 l 20

19,

alábbiak szerint választja meg:

Elnök:

Tagok:
Dr. Ádozó Tamás polgármester

Bakos László
Németh Csaba
Dr. Guias János Zsolt.

Tájékozlarja a képviselőket, hogy a képviselők a szavazőIapot a Hivatal nagytermében
felvehetik, és az ott elhelyezett umába kitöltve a bizottság előtt bedobhatják. A megválasztható
részönkormányzati képviselők száma 4 fő ezért, minden önkormanyzati képviseló igen
szavazatlal legfeljebb 4 főt támogathat, azonban valamennyi jelölt tekintetében állást kell
foglalni. Érvényesenszavazni tollal, valamely körbe tett egymást metsző két vonallal lehet. A
településrészi önkormányzati képviselő-választás eredményének kihirdetésétkövetően a
megválasáott képviselők a Képviselótestület előtt esküt tesztnek,

Á szavazás időtartamóra

B,55 perckor szünetet rendel el, majd
folyt atódík a napir endek tár gyalás a.

a szünet után 9,]0 perckor

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Felkéri Bakos Lászlót, a szavazatszedő bizottság elnökét, ismertesse a válaszlás eredményét.
városrész
Bakos László a szayazatszedő bizottság elnake Óreghegy-Kishegl,Törzsökheg,,
tagjainak
önkormányzat
A
vórosrészi
eredményét.
a
választás
tekintetében ismerteti
megválasztásáról készült jeg,,zőkanyv jelen jegyzőki)nyv mellékletétképezi.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 1. pondával kapcsolatosan.

A

Képviselőtestület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő

batározaíoí hozza|

(XII.19.| határ ozat
Pápa Varos Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti
Működési Szabályzatáról szóló 2612014. (X.22.)
önkormányzati rendelete 44. § (1) bekezdése alapján Zsegraics
Gyula önkormányzati képviselőt az Öreghegy - Kishegy Törzsökhegy Városrész Onkormányzata elnökévé megválasztja.
17

1,

l

201,9,

és

A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert

a további szükséges

intézkedésekme gtételére.

Hataridő:

Felelős:

azonnal
Dr, Á|dozó Tamás polgármester
Dr. Nagy Krisztina jegyző

Dr. Ádozó Tamás polgármester

a

az Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy
onkormányzata tagjainak választása tekintetében a következő határozatotltozía:
Megállapítja, hogy

Képviselőtestület

17 2 l 20

Városrész

19. (XIL19.\ határ ozat

Pápa Varos Önkormanyzatrának Képviselőtestülete a Szervezeti
Működési Szabályzatáről szóló 261201,4. (X.22.)
önkormányzati rendelete 44. § (2) bekezdése alapján az Öreghegy
- Kishegy - Törzsökhegy Városrész Önkormányzata 4 tagiának

és

Balogh Zoltánnét
Herczeg Ferencet
szabó Gábort
Tóthné Marton veronikát
a

jelöltek közül megválasztja.

A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a további szükséges
intézkedések me gtéte|ére.

Hataridő: azonna|
Felelós: Dr. Ádozó Tamás polgármester
Dr. Nagy Krisztina jegyző

Dr, Ádozó Tamás oolgármester
llmondja, hogy a Képviselőtestület előtt a megválasztott tagok esküt tesznek, Megkéri a
jelenlévóket, hogy az eskü idótartamííra álljanak fel.
Ezt követően a részönkormányzati képviselők eslilit tesznek

Zsegraics Gyula önkormányzati
képviselő.

képviselő a képviselőtestület üléséről távozott, jelen van I4

fő

11, Vegyes ügyek

c)

A

Pápai Városfejlesztő Társaság Kft-nek tagi köIcsön

napirend tárgyalásánál jelen van Rádi Róbert,

ügyvezetője.

nyújtása

a pápai

városfe.jlesztő Társaság kft.

Az előter.iesaést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Ádozó Tamás polgármester
Elmondja, a napirend előre hozására azéft yan szükség, meít az
gazdálkodásról szóló rendeletet befolyásoló döntést tartalmaz.

a 2o20. évi átmeneti

Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kétdés,hozzászó|ás,
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászólás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását az elóterjesztéssel kapcsolatban.
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A

Képviselőtestület 14 igen szayazatta|, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
hatáíozatol hozza:
17 3 l 2019. (XII.19.\ határ ozal
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Pápai
Városfejlesáő Társaság Kft. 100%-os tulajdonosa a Polgári
Törvénykönyvról szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak
figyelembe- vételével- az elóterjesáés 1. mellékletében
foglaltak szerint - 2O20. január z-től 2020. december 31-ig
történő visszafizetési határidővel 20 000 E Ft, azaz húszmillió
forint összegű tagi kölcsönt nyújt a Kft részére.az Önkormányzat
2020. évi költségvetése terhére.

A

Képviselőtestület utasítja a Polgármester1

szerinti tagi kölcsön

Hataridő:

Felelős:

az 1,

meliéklet

szerződ és a|áirásfua.

2O20. jam6r 2.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Szal ai Krisztina g azdasági o szlály v ezető

2. Pápa Város

Önkorm ányzata Képviselőtestületének .../2019. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete Pápa Város Onkormányzatának 2020. évi átmeneti
gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Aldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági osztályv ezető

A

rendelet-terve zeleí a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Elmondja, az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása lehetővé teszi az
Önkormanyzat előirányzatainak időarányos felhasználását, és kereteket határoz meg a
sporttámogatásokról szóló felhívások határidőben történő kiírása érdekében.

Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászólás.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzíszólás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A

Képviselótestület 14 igen szavazattal, el|enszavazat és tartózkodás nélkül megalkoda az

alábbi rendeletet:

2212019. (XII.19.) önkormánvzati

rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város
Ónkormányzatának 2O2O. évi átmeneti gazóálkodásától szóló
fenti számú önkormanyzati rendeletét, az eióterjesztésben
foglaltaknak megfelelően megalkotja.

Utasítja a jegyzőí, hogy a rendelet kihirdetéséről - a helyben
szokásos módon - gondoskodjon.

Hataridő:

Felelós:

azonnal
Dr. Nagy Krisáina jegyzó
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3.

2020. óvi ellenőrzési ütenrterv jóváhagyása
Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Az elóterjesztést

a Gazdasági

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Megkétdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászólás.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászólás nem hangzott el.

Kéri a testület rá]lásfoglalását az előterjesaéssel kapcsolatban.

A

KéPviselőtestület 14 igen szayazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

határozatot hozza:

1 7 4

l 20 19.

(XIL

19.\

határ ozat

1.1Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Magyarország helyi önkormányzatahól szóló 2Ol1. évi

CLXXXX.

törvény 119. §-ában foglaltak alapján a2O20. évi
ellenórzési munkateívet az előterjesztés 1. és 2. melléklete
szerint jóváhagyja.

2./A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy az ellenőrzések
végrehajtásáról külső szakértő me gbizásaítjén gondoskodjon.

Határidő:

Felelős:

2O20. december 31.

Dr. Nagy Krisztina jegyző

4, Pápa Város

Önkorm ányzata Képviselőtestületének .../2019. (...) önkormányzati
rende|et-tervezete az önkormányzat vagyonár ől szőlő 7 /2013, (III.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Etőadó: Dr. Áldozó Tamás po|gármester
Szalai Krisztina gazdasági osztályv ezető

A

rendelet-terve zetet a Gazdasági Bizottság
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja,

6

igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Elmondja, az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosításában a polgármester 1 év
időtartamra, pályázati eljárás nólkül köthet átmeneti hasznosításról sző|ó sieriődést, melyből
kimarad a korábbi, legfeljebb egy alkalommal kitétel.

Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászólás.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászólás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.
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A Képviselótestület

9 igen szavazattal, ellenszavazat

nélkül és 5 tartózkodás mellett megalkotja

az alábbi rendeletet:
2312019. (XII.19.) önkormánvzati

Pápa Város

rendelet

Önkormányzatának Képviselőtestülete az

önkormányzat vagyonáról szóló 7 12013. (III.28.) önkormányzati
rendeletét módosító, fenti számú önkormányzati rendeletél, az
előterjesaésben foglaltaknak megfelelően megalkotj a.

Utasítja a jegyzőí, hogy a rendelet kihirdetéséről - a helyben
szokásos módon - gondoskodjon.

Hataridő:

Felelős:

azonnal
Dr. Nagy Krisáina jegyző

5. Pápa Város

Önkorm ányzata Képviselőtestületének .../2019, (,..) önkormányzati
rendelet-tervezete a közterület használatról szőlő 1112019. NI.27.\ önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági osztályv ezető

A

a Gazdasági Bizottság, a Borsosgyőri Településrészi Önkormanyzat, a
Kéttomyúlaki TelepülésrésziÖnkormányzat és a Tapolcafői Településrészi Önkormri.rryzat
rendelet_terve zetet

egyhangúlag eIfogadásra javasolja.

Dr. Ádozó Tamás oolgármester
Elmondja, a rendelet módosítása az eddig is meglévő, de nem rögzített eljárási szabályok
pontosítását, és egyes korábban előforduló helyzet kizétrását tartalmazza.

Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászó|ás.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászólás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A

Képviselótestület 14 igen szayazaítal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:
2412019. (XIl.19.'l önkormánvzati

rendelet

ií*ffi:1 ?ffitlz.t#s, §,iffll,frT§:""; f"tili:l
ffi ,1T:i";,,#ii-;íffi:-;#fr áll"#,u,i"o1il'"'u'az
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről - a helyben
szokásos módon - gondoskodjon.

Határidő:
Felelős:

azonna|
Dr. Nagy Krisáina jegyzó

Zsegraics GYula önkormónyzati
képviselő.

képviselő a képviselőtestület ülésérevisszatért, jelen van
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6. Pápa Város

Önkorm ányzata Képviselőtestületének .../2019. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről ós átadásáról
Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Szalai Krisztina gazdasági osztályv ezető

A

rendelelterv ezetet a Humránerőfonás Bizottság és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag
elfogadásra j avasolj a,
Dr, Ádozó Tamás polgármester

Tájékoztatásul elmondja, a helyi polgári társulások támogatásának módjáról, formájáról,
1artalmáról és eljárási rendjéról szóló rendelet megalkotásáról uan s"-ó, A rendelet a
gyakorlatban már használt eljárási szabályokat fogalmaz meg jogszabátyi formában,
Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban ké rdés, hozzászólás.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban k&dés, hozzászólás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását az elóterjesztéssel kapcsolatban.

A

KéPviselőtestület 15 igen szavazattal, ellenszayazat és tartózkodás nélkül megalkoda az

alábbi rendeletet:

2512019. (XII.19.), önkormánvzati

rendelet

Pápa Varos Önkormányzatának Képviselőtestülete

az
államházlaríáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló fenti
számú önkormányzati rendeletét, az előterjesáésben foglaltaknak
megfelelően megalkotj a.

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről - a helyben
szokásos módon - gondoskodjon.

Hatriridő:

Felelős:
7.

azonnal
Dr. Nagy Krisztina jegyző

Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előadó: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Az

előterjesztést a Humánerőfonás Bizottság
elfogadásra j avasolja.
Dr. Ádozó Tamás polgármester

és a Gazdasági Bizottság

egyhangúlag

Megkérdezi dr. Nagy krisáina jegyzőt, hogy van-e szóbeli kiegészítésea beszámolóval

kapcsolatban.

Dr. Nag}, Krisáina jeg},ző
Nincs szóbeli kiegészítése.
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Dr. Ádozó Tamás polgármester
Felhívja képviselőtarsai figyelmét, hogy a beszámoló keretében egy olyan rendkívül alapos
anyagot olvashattak, mely áttekintést nyújt a Pápai Polgármesteri Hivatal munkájárÓl, és arról
a feltételrendszenől, melyben a kollégáik a murrkájukat végzik.

Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban

ké rdés, hozzász1lás.

Ibolya önkormanyzati képviselő
Polgármester Úr által elmondottakhoz. Áláspontja szerint, egy
El.ondiu,
"*tlakozil
átgondolt és alapos munkát tarthat a kezében. különösen az újonnan megválasztott
képviselőtársai figyelmét szeretlé felhívni arra, hogy a beszámoló a hivatal különböző
és feladatait részletesen tartalmazza, mely a képviselók
területeinek tagolódását, felépítését
testületi és bizottsági mrrnkáját is segíti a hivatal működésének átlátásában. Megköszöni dr.
Nagy Krisztina j egyzőnek az alapos, jól elkészített anyagot.
Dr. Töreki-Vörös

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Elmondia, a beszámoló nagy segítséget nyújt az 1990 Óta hatályos magyar jogszabályok szerinti
hatáskörök megoszlásának áttekintésében, ajegyzői és polgármesteri hatáskörök tisztázásában,
a hivatali és hatósági ügyek megállapításában.

Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban további kérdés,hozzászólás.
Megállapítja, hogy a beszámolóval kapcsolatban további kérdés,hozzászólás nem hangzott el.

Kéíia testület állásfoglalását

a

beszámolóval kapcsolatban.

A

Képviselőtestület 15 igen szayazattal, ellenszavazaí és tartózkodás nélkül az alábbi
hatáíozatoí hozzai
19. (XII.19.\ határ

ozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai
Polgármesteri Hivatal tevékenységéról szóIó beszámolót az
előterjesáésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
17
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Pápa Város Önkormányzatának Települési litéktár Bizottsága

tevékenységéről
Előadó: Dr. Hermann István elnök

A

napirend. tárgyalásánál jelen van dr. Hermann István,
Te l epül é s i Ert é kt ár Bizot tsógának e l nöke.

Az

előterjesztést a Humáneróforrás Bizottság
tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja,

6 igen

Pápa Város

szavazattal,

Ónkormányzata

3 nem

szavazattal és

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Köszönti dr. Hermánn Istvánt, Pápa Város Önkormányzata Települési ÉrtéktárBizottságának
elnökét, és megkérdezi van-e szóbeli kiegészítésea beszámolóval kapcsolatban.
Dr. Hermann István elnök
Nincs szóbeli ki egészítése.
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Dr.

Átlozó Talnás

nolsá rlncster

Megkórdezi, van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés,hozzászó|ás.
Gróber Attila önkormányzati képviselő
Megkérdezi, ki volt annak a kiadványnak a szerkesztője, aki a többször sürgetett munk át a2OI9.
évi munkatervben szereplő marcius havi megjelenési hataridőre nem végezte el. Megemlíti,
hogy a Képviselőtestület által elfogadott 2019. évi munkatervben az szerepel, hogy a Települési
Ertéktár Bizottság minden hónapban ülést tart, azonban a beszámoló szerint az idei évben
csupán két alkalommal ülésezett. Megkérdezi, mi ennek az oka. Megiegyzi, a 2020. évi
munkatervben is az szerepel, hogy a Bizottság havonta ülésezik.
Dr. Hermann István elnök
Elmondja, az üléseken többnyire a beérkezett értékjavaslatokatbírálj ák e|, ezértha nem érkezik
javaslat nincs órtelme összehívni a Bizottságot. Megiegyzi, szívesen tartanak bizottsági ülést,
meí azokon a tagokjól érzik magukat, de elfoglaltságuka tekintettel csak akkor tartanak ülést,
ha az szükséges. Elmondja továbbá, az em|itetí kiadvány szerkesáójével a Hivatal szerződést
kötött, a Bizottság a szerkesáő rendelkezésérebocsátotta az á|ta|a kért adatokat, aki egy
korábbi bemutató alkalmával szép, vetítetíformában az első két-három értéketilletóen
tájékozíatást nyújtott anól, hogyan fog kinézni az említett kiadvány. Megemlíti, a szerkesztő
nevének kiadására nincs jogosultsága, de álláspontja szerint Grőber Attila képviselő a
szerződésbe betekinthet. Felmerülhet, hogy a Bizottság kellő gondossággal járt-e el, de
véleménye szerint, arnit egy különösebb szerzódéseket érintő jogosítványokkal nem rendelkező
bizottság megtehet, azt megtették. Példaként említi, hogy a szerkesztőt többször keresték
telefonon, ahol megerősítette, hogy a kiadvány készítésefolyamatban van, Eú követően
felszólították
jogi
szerződésben foglaltak teljesítésére,valamint tájékoáattak
következményekről, azonban ennek ellenére sem készült el a kiadvány. A felkért szerkesáő
nem akarta, vagy nem tudta elkészítenia rábízottkiadványt, A végzettségeszámítástechnikus,
de korábban is foglalkozott grafikus kiadványok elkészítésével.Véleménye szerint a tudása
megvolt a feladat teljesítéséhez.

a

a

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Elmondja, tekintettel ana, hogy a szerződés nem teljesült, kifizetés sem történt, Megemlíti,
hasonló probléma áll fenn, mint ami a projektekről szóló tájékoáatásban is elhangzott, ha nincs
kapacitása valakinek arra, hogy elkészítse, akkor olyan embert kell keresni, aki teljesíti, Reméli,
hogy egy következó körben ez sikeres lesz. Elmondja, mivel nem készült el hataridőre a
kiadvány, van lehetőség arra, hogy a 2020-ban javasolt értékekis bekerüljenek, így nem válik
azonnal elavulttá. Megegyzi, amennyiben a kiadvány nyomtatott formában megjelenik,
folyamatosan az elavulás problémájával fog küzdeni, Felhívja képviselőtrársait, hogy
eszközrondszerükkel ösztöílözzék további javaslatok Bizottság elé kerü|ését, mert Pápán a
lehetséges értékekhez képest az eddig nyilvántartásba vettek száma elenyésző, hiszen ennyi
értékkel egészen kis települések is büszkélkedhetnek. Álásponda szerint van még munka
bőven és lehetne a Bizottságnak akár havonta ülése, ha kellő mennyiségűjavaslattal árasztanák
el. Nem az a feladata, hogy saját maga fogalmazza meg az értékekeí,hanem a hozzábeérkezetí
javaslatok tekintetében kell állást foglalnia, továbbá az arra méltó javaslatokat felterjesztenie a
Veszpróm Megyei Értéktárelé, ahogyan korábban ennek eleget isiett.

venczel csaba önkormányzati képviselő
Megköszöni, a kiosztott memóriajátékot. Elmondja, a beszámolóban szerepel, hogy 2019-ben
a Bizottsághoz összesen két javaslat érkezeít,egyfelől Somfai Jánostól a településen található
címerek vonatko zásában, másfelől Szabadkai Veritától a Pápai Játékfesztivál felyételére.
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A

Bizottság szintén ebben az évbel teíjesztette fel a pápai Vadvirág Néptáncegyüttes

tevékenységéta Veszprém Megyei Értéktárba.Javasolja a Bizottság tagjai számára, hogy egyegy értékrea sajtón keresztül is hívják fel a figyelmet, mert a város polgárai a Bizottság
tevékenységéról,munkájáról évente egy alkalommal értesülnek, mely véleménye szerint kevés,
és ezért is csökkenhet az aján|ások száma. Sok sikert kíván a Bizottság további munkájához.
Szabadkai Verita önkormányzati képviseló
Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a Jókai Mór Művelódési és Szabadidóközpont
munkatársai az utolsó simításokat végzik két értéken,mégpedig az idén 30 óves Bakancsos
Természetjaró Kört, valamint a 70 éves Képzőművész Kört fogiák javasolni.
Dr. Ádozó Tamás polgármester
Tájékoztatásában elmondja, hogy a Bizottság elnöke és tagiai ellenszolgáltatás nélkül végzik
tevókenységüket, tehát tiszteletdíjat munkájukért nem kapnak. Megköszöni a Bizottság
tevékenységét.

Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban további kérdés,hozzászó|ás.
Megállapítja, hogy a beszámolóval kapcsolatban további kérdés,hozzászó|ds nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását

a beszámolóban

foglaltakról.

A Képviselótestület

10 igen szavazattal',S ellenszavazat mellett
és tartózkodás nélkül elfogadja Pápa Város Önkormányzatának
Teleptilési ÉrtéktárBizottsága tevékenységérólszóló beszámolót.

9. Beszámoló Pápa Város Infrastruktúrájának FejlesztéséértKözalapítvány
tevókenységéről
Előadól Dr. Lukács Endre kuratóriumi elnök

Dr, Ádozó Tamás polgármester
Elmondja, az AlapíNány 2019-ben támogatásról szóló döntést nem hozott, Reméli, hogy 2020ban lesz erre lehetósége.

Megkérdezi, van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés,hozzászólás.
Megállapítja, hogy a beszámolóval kapcsolatban kérdés,hozzászó|ás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását a Pápa Város Infrastruktúrájának FejlesztéséértKözalapítvány

tevékenységéről szóló beszámolóval kapcsolatban.

A

I

ellenszavazat és 3
Pápa Város Infrastruktúrájának
tartózkodás mellett
FejlesztéséértKözalapítvány tevékenységérő1szóló besziimolót
elfogadja.

Képviselőtestület 11 igen szavazatta|,

a
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10.

Beszámoló a Pápa és Környéke Tűzvédelméértl05 Közalapítvány tevékenységéről
Előadó: Zsegraics Gyula kuratóriumi e|nök

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Elmondja, Horváth Sándor tű, alezredes úr a Képviselőtestület ülésénnem tudott megielenni,
azonban arra kérte mondja el, hogy köszönik a Közalapítványho z érkezeíttámogatást.

Megkérdezi, van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés,hozzászólás.
Megállapítja, hogy a beszámolóval kapcsolatban kérdés,hozzászó|ás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását a Pápa és Környéke Tűzvédelméért105

beszrámolój ával kapcsolatban.

Közalapítvriny

A

Képviselőtestület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a Pápa és Környéke Tűzvódelméért 105
Közalapítvány tevékenységéról szóló beszámolót elfogadja.
11. Vegyes

üryek

a) Jelentés a Képviselőtestület nyilvános ülésein hozott lejárt határidejű
határozatainak vógrehajtásáról

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatos kérdés,hozzászőlás.

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A

Képviselótestület 15 igen szavazatíal, e|lenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

haíáíozatot hozzai

17 6 l 20

19. (4.I.19 ;l határ ozat

Pápa Vráros Önkormányzatának Képviselőtestülete a 00/20 8.
(IX.2'/.) határozaí, a 1,I7120|9. (V[L29,) határozaí, a
1

1

I271201,9.(IX.26.) határozat, a 1,3112019, (IX.26.) haíáíozal és a
161,; 1,62; 1631201,9. (XL22.) batározatok végrehajtására adott
jelentést elfogadja.

b) A pápai Pedagógus Művelődési Ház közösségi tereinek felújítása című pályázat
benyújtása

Az előterjesaést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja,
Dr. Ádozó Tamás polgármester
Megkérdezi, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászólás.
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászilás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban,

A

Képviselőtestület 15 igen szavazaltal, el|enszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

határozatot hozza:
19. (XII.19,\ határ

ozat
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a
TOP-7.1.1-16-H-O69-2 számí Városi kulturális közösségi
csomópontok kialakítása, felújítása, korszeriisítése pályénatí
felhívásra .A pápai Pedagógus Művelődési Ház közösségi
tereinek felújítás a'' cimen a pályázat benyújtásával.
l7

7 l 20

A

Képviselőtestület Pápa Város Önkorm ányzata 2020. évi
költségvetésében felmerülésekor a szükséges saját forrást
biztosítja.

Utasítja a Polgármestert a pállyíaat benyújtására és a szükséges
intézkedósek me gtéte|ér e.

Határidő: 2o20.

Feielős:

d) Gazdasági Program

január

3I.

Dr. Aldozó Tamás polgármester
Molnár István városfejlesaési osztályvezető
Szalai Krisáina gazdasági osúályvezető

előkészítésévelkapcsolatos döntés

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban

ké rdés, hozzászólás.

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A

Képviselőtestület 15 igen szavazatla|, ellelszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

W

Pápa Varos Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a

ff [T;T,'.#l"tliilre.."?.a"ilÍ;ru;íÍ;l'.,,fi:x*';:'.?i§

tegye meg, valamint a megtett intézkedések eredményéről a
Képviselőtestületet táj ékoztassa.
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A

Képviselőtestület felhatalmazza a Polgfumestert, hogy az
előterjesaésben foglaltak szerinti intézményátvilágítással
kapcsolatban a szükséges intézkedéseketés jognyilatkozatokat

megtegye.

Hataridő: folyamatos
Felelós: Dr. Ádozó Tamás polgármester
Dr. Nagy Krisáina jegyző
Szalai Krisáina g azdasági osztályvezető

e)

A

Jegyzői építésügyiigazgatási feladatok átadásával kapcsolato§ döntés

napirend tdrglalásónól jelen van Feketéné Földi Judít, a Pápai Járási Hivatal

hivatalvezetője,

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Elmondja, az előterjesztésben T/8017. törvényjavaslatként szereplő jogszabály a Magyar
Közlönyben a 2019. évi CX. törvényként megjelent, és hatályba lépett. Elmondja továbbá, hógy
a korábbi átalakításoknak köszönhetően az építésügyiigazgatás egy jelentós részéta fővároii
és megyei kormányhivatalokhoz csoportosították át, míg a másik része jegyzői hatáskörben
maradt. Megiegyzi, a módosítás az önkormány zat szabá|yrendszelét, vagyis az építésigyi
igazgatási tevékenység és a hatósági eljárás lefolytatására vonatkozó szabályokat nem érinti.

Megkérdezi dr. Nagy krisztina jegyzőt, hogy van-e szóbeli kiegészítésea napirenddel
kapcsolatban.

Dr. Nagy Krisáina jegyző
Nincs szóbeli ki egészítése.
Dr, Ádozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban ké rdés, hozzászólás.

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

Kéíia testület állásfoglalását

az előterjesztéssel kapcsolatban.

A

Képviselőtestület 10 igen szayazatta|,S e|letszavazattal és tartózkodás nélkül az alább|
hatáíozatot hozza:
17 9 l

I.

2019. (Xil.19.\ h atár ozat

Pápa Város

Önkormányzatanak Képviselőtestülete
Polgármester1, hogy a jegyzői építésügyi
államigazgatási feladatokat biáosító vagyon és vagyoni értékű
jog átadás
átvétele tárgyában folytasson tárgyalásokat a
Veszprém Megyei Kormányhivatallal, egyidejűleg
fe|hatalmazza az ezzel kapcsolatos megállapodás megkötésére
és a Teljességi nyilatkozat aláírására.
felhaíalmazza

a

-

A Képviselótestület utasítja a Polgármester1, hogy a megkötött
megállapodás tarlalmáról a Képviselőtestületet tájékoztassa.
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a

megállapodás megkötésére: folyamatos, de
Hataridő:
legkésőbb 2020. január 3 L
a íájékoztaíásra: a megállapodás megkötését követő testületi
ülés
Felelős: Dr, Ádozó Tamás polgármester
Dr. Nagy Krisztina jegyző

Pápa Város

Önkormányzatának Képviselótestülete

felhata|mazza a Polgármestert, hogy az 1,. pont szerint kötött
megállapodással érintett vagyonelemek tényleges birtokba
adásáról szóló jegyzőkönyvet aláírja.

Határidő:

Felelós:

f)

202O. márcills

1,.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Dr. Nagy Krisztina jegyző

Pápai Polgármesteri Hivatal Szervezeti

és Működési

Szabályzatának módosítása

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászólás.

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A

Képviselótestület 15 i1en szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

hatátozatot hozza:
180/2019. (XIl,19.) határozat

Pápa Város Önkormányzatának Képviselótestülete a Pápai
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását az előterjesáés mellékletében foglaltak szerint

jóváhagyja.

A

Képviselótestület utasítj a a jegyzőt, hogy a Szervezeti és
Muködési Szabályzat módosításáról a Hivatal köaisáviselőit
tájékoztassa, valamint a módosításokkal egysóges szerkezetbe
foglalt Szabályzatot készítseel,

Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: Dr. Nagy Krisáina jegyző
Dr, Benkő Krisáina titkársági osztályvezető

1.1

g) Települési É:rtal<tár Bizottság 2020, évi munkatervének és pénzüryi tervének
elfogadása

!Települési
7ariynd, tárgyalásánál jelen
Erté ktár Bizottságának

van dr, Hermann István, Pápa Város Önkormányzata

elnöke.

Az

előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság
elfogadásra j avasolj a.

és a Gazdasági Bizottság

egyhangúlag

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban ké tdés, hozzászólás.

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

Kéri a testület állásfogla|ását az előterjesaéssel kapcsolatban.

A

KéPviselőtestÜlet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és taítózkodás nélkül az alábbi

hatáíozatot hozzai

l8l l20l9. (XtI.

határozat
Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Települési Íjrtéktár Bizottság 202o. éire vonatkozó, az
l

9.)

l.Pápa Város
előterjesáés

1.

mellékletét képező munkaterv ét jőváhagyja.

Határidő:azonnal, illetve folyamatos
Felelős: Dr. Ádozó Tamásiolgármester
Dr. Benkő Krisáina titk{írs ági osztályvezető
Dr, Hermann István elnök

2.Pápa Város

Önkormányzatrának Képviselőtestülete a
Települési ÍltéktátBizottság 2020. éire vonatkozó, az

előterjesztés 2. mellékletét képező pénzügyi tervét jóvahagyja.
Képviselőtestület utasída polgármestert, hogy az
Önkormányzat 2020. évi költségveiésének előkészítéűora
döntést vegye figyelembe.

A

a

Határidő:azonnal, illetve folyamatos

Felelós: Dr. Ádozó Tamás polgármester
Dr. Benkó Krisztina titkárs ági osztályvezető
Szalai Krisztina gazdasági osztá|yv ezető
Dr. Hgrmann István elnök

h) Közterület

elnevezés (Szabó Ervin utca)

A napirend tárglalásánól jelen van dr. Hermann Istvón, Köntös László és Mészáros Csaba.

Az

előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság 6 igen szavazatta|, ellenszavazat nélkü1 és 3
tartózkodás mellett, a Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja.
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Dr, Ádozó Tamás polgármester
Elmondja, az előterjeszlés három pápai magánszemély, dr. Hermann István, Köntös László és
Mészaros Csaba kezdeményezése, akik arra tesznek indítványt, hogy a Képviselótestület a
rendeletének megfelelő módon a Szabó Ervin utca elnevezésúközterületet Tisza Kálmán utcára
Változtassa meg,

Megkérdezi, hogy a javaslattevők közül kíván-e valaki a javaslat mellett további érveket
kifejteni,
Megállapítja, hogy ajavaslattevők nem kívánnak további érveket kifejteni.
Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban

ké rdés, hozzászó|ás.

Grőber Attila Onkormanyzati képviseló
Elmondja, egy mély vita kirobbantásának szándéka nélkül kérdezi az előterjesáőket, hogy a
Szabó Miklóstó| származó idézet, mely a szindikalizmushoz kapcsolja Szabó Ervin nevét
kritikai idézet vagy dicséret, mert nem tudta eldönteni. Véleménye szeriní az idézet inkább egy
érv szabó Ervin mellett.

Mészáros Csaba magánszemély
Elmondj a, hogy az elóterjesáésben szereplő néhány idézettel a megváltoztatás indOkolásában
szereplő megállapításokat igyekeztek alátrimasáani. Emlékezete szeint az indokolásban Úgy
fogalmaztak, hogy a mai napig erósen vitatott Szabó Ewin az előterj esztóSben felsotolt
szélsőségesen marxista és kommunista eszmék elméleti és gyakorlati megvalósításában
betöltött szeíepe, Hangsílyozza, nem állították indítványukban azt, hogy teljesen egyértelmű
szabó Ervin részvétele.Elmondja, a javaslatban szereplő, egymásnak ellentmondó idézetek
szintén azt hivatottak alátámasztani, hogy Szabó Ervin szerepe nem teljeskörűen tisáázott.
Grőber Attila önkormtínvzati képviselő

Elmondja, szabó Ervin valóban vitatott személyisóg, azonban véleménye szerint egy
tanulmányból nem illik fél mondatot idézni, ezérífelolvassa Tarján M. Tamás tanulmányából
az idézeítmondat egészét,melyet az előterjesáők figyelmébe aján|. A tudós valóban sokat tett
a batotdali radikális eszmék magyarországi terjedéséértés ezek közül tényleg a szocializmus
lett a legielentősebb _, és éppen ezért, ahogl Kunli Zsigmond mondta, valóban ,,mindenki tőle

tanulta a szocializmust ", gondolatai azonbanjóval összetettebbek voltak annál, hogl személyét
egyetlen irányzatba be lehetne illeszteni. Mészáros csabának elmondja, hogy szabó Efvin ádáz
küzdelmet folytatott a marxizmussal, és Friedrich Engels gondolataival, Elmondja továbbá,
hogy a szindikalizmus valóban egy teljesen új politikai-filoz ófiai irányzat, mely forradalmi, Ós
attói forradalmi, hogy az irányzat álláspontja szerint a munkásmozgalomnak nem kell politikai
pártot szervezni, mert a munkásság egyetlen terepe a szakszervezeti mozgalom, ezért a
izindikalizmus kifejezetten egy szakszervezet barát mozgalom. Hangsftlyozza, az álía|a
elmondottak nem jelentik azt, hogy szabó Ervin ngm vitatott személyiség,azonban azt sem,
hogy Tisza kálmán nem vitatott történelmi személyiség. Megemlíti, az örömmel tölti el, hogy
TiJa Kálmán után javasolják elnevezni a közterületet, aki a magyar politikatörténetben 15 éven
keresztül volt miniizterelnök, és politikai pártját liberális, szabadelvű pártnak hÍ!ták, azonban
az Ó személyisége is vitatott tekintettel arra, hogy megszüntette ajászok, a kunok, a székelyek,
a szász székek autonómiáját, valamint a Hajdú kerületet is. Hangsúlyozza, ez nem jellenti azt,
hogy kevésbévitatott.
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Határozottan kijelenti, hogy véleményeszerint Szabó Ervint összemosni olyannal, amit soha
nem cselekedett, minimum történelmi csúsztatás. Szabó Ervin, Szabó Ervinéfi felelős. aki 191B.
szeptemberóben halt meg, szakács Árpád pedig tudomása szelint í] pesti srácok egyik
Újságírója, aki az idézett szövegrészben Tisza István mcggyilkolására való felbujtással vádolja
Szabó Ervint.
§üle Zsolt önkormáni,zati

képrrisplő

Alláspontja szerint az utca átnevezése nem ördögtől való clolog, még akkor sem, ha egy
ténylegesen vitatott személyról van szó. akinek tizonban nem szabad elfeledkezni szakmai
munkájáról sem. Elmondja, nem szeretne leragadni a szcmélyneveknél. vóleménye szerint

ennek a Polémiának nem ez a lényege, hiszen az elmúlt kétszáz évrc visszatekintve a magyar
tÖlténelem Politikai szcmélyei közül nem találnának olyat, aki mindenki számára megí'elelno,
ÍgY ez örökös vitára adhatna okot, Hangsúlyozza, az utcanéy mcgváltoztatása elsósórban az
utcában lakókat érinti. Flrnondja. tudatíban van lnnlk. hogy az Önkormányzatnak nincs

jogszabályi kötelezettsége a lakók vélemérryénekelőzeies begyújtéséreaz utcanév
megváltoztatása , yagy az új utcanév megválasztása
_tekintetében, de véleménye szerint az

ŐnkormánYzatiság elvét nem kellene teljesen feladni. Álláspontja szerint akkor bószélhetnének
igazán Önkormányzatiságról, ha ilycn kérclésekbenmegkéideznók a helyiek vélcményétazért
is, melt a változás sokakat érint. Véleményeszerint ebben a kérdésbenaz érintetteknei kctlene
dönteni. Nem hiszi, hogy egy pápai szintű Önkormányzatnak ne lenne kapacitása az utcában
lakó egy-kétszáz ember véleményénckbegyújtésére,feldolgozására. Megiegyzi, nem .gy
pártiroda szája ize szerint kell történnie az utcanév elnévezésnek.gÉűala,egyctért
Polgármester Úr bizottsági ülésen elhangzott szavaival, mely szerint valószínűsíthátá, h"ogy a,
utca elnevezése korábban pártpolitikai okokból történt. Hangsúl yozza, a közterületet most is
PártPolitikai okokból kifolyólag szeretnék átnevezni az ott laiók megkérdezése nélkül, hiszen
sajnálattal látja, hogy az indítványozók egyike sem lakik a szabó Ervin utca körnvékén.
Megemlíti, más lenne a helyzet, ha egy ott lakó kezclemónyezte volna ezt az igyeí.
Dr. Ádozó Tamás polgármester
Mcgjegyzi, Mószáros Csaba a Szabó Ervin utca környékén lakik. Elmondja, az 1990-es óvek
elején 1ezajlott klasszikus viták ismétlődnek meg most, mikor kóshegyre menő küzdelem folyt
egy-egy régi, egyébként a pápai használatból már évtizedekkel korábban kivett, vagy el sem
fogadott utcanóv megváltoztatásáért. Példaként említi a Bajcsy-Zsilinszky utcával valgy a Gróf
Úttal kaPcsolatosan fblytatott vitákat. Elrnondja továbbá, hogy a Képviselőtestület'Úlésének
napirendje egy hete nyilvános és megismerhető, de a szabó Ervin utcából egy érdeklődőt sem
lát, aki ez Ügyben véleményt kir,ánt volna formálni a Képviselótestület nyilvános ülósén vagy
\özmeghallgatásán, holott azt a Magyarors zág helyi önkormányzatairól szóló törvény és az
onkormányzat gyakorlata is lehetóvé teszi. Álláspontja szerint, az önkormányzatiság elve
lÖkéletesen teljesül, ha a Képviselőtestület a saját hatáskörébe utalt kérdésekbc., d,intert hor.
szabó Ervin személyévclkapcsolatban megiegyzi, véleménye szerint az, hogy meIyik bal oldali
irányzathoz tartozott, és abban a zűrzavarcls világban éppen melyik áramiátnak volt a ragja,
teljesen mindegy. Abban a zílrzayarban vitatkozhatott kautzky-val és mindenféle jobbára
elfelejtett emberrel, akiket legfcljebb az 1990 előtti történclemkönyvek tartottak fontosnak
rnegcmlÍleni, és a zűrzavar 19l9-ben soha nem látott tragódiába soclorta az országot. Szabó
Ervin munkásságáról most is sokat hallhatunk, pélclául, hogy Ó volt a F ővárosi Kcinyvlárhálózat
megteremtője. Nyilvánvalóan könyvtártudományban rragyot alkotó magyar ember sok volt, és
ahogY bizottsági ülésen is elmondta, ha az ilyen könyvtárosi tevékenység miatt utcát neveztek
el valakiről, akkor tájékoztassák a második és harmadik számú ilyen ÓlisÁerést kapott személy
nevéről. Megiegyzi, lehetnc ilyen, de nincs.
Az elismerés hiánya azL is mutatja, hogy sajnálatos módon milyen megítélésevan annak a
teljesítménynek, amit a könyvtáros világban kutattak fel magyar tu<]óúk és szakemberek.
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Elmondja, a Képviselőtestület korábban is fontolóra vette már a Szabó Ervin utca nevének
megváltoztatásái, azonban az akkori utcanév-változtatási folyamat megállt, hiszen volt tÖbb
példakéntemliti azt a
o1yán kezdeményezés melyet a képviselótestület nem vitt végig.
kezdeményezóst, melyben kérték,hogy a csóka legyen hivatalos közterület-elnevezós.
Áláspontja szerint, jelenleg a beérkezett javaslatról kell dönteni, melyet el tud fogadni, hiszen
lehetnek vitatott személyiségeia történelemnek, azonban vannak olyanok, akiket nem nagyon
szokott senki vitatni, ilyen például Kossuth Lajos, Széchenyi István vagy Deák Ferenc.
Elmondja, véleménye szerint lennének még néhányan, például Bethlen István vagy Tisza
István, akik bóven megérdemelnék azt, hogy utcák vagy terek viseljék a nevtiket, nem csak
Pápán, hanem az ország többi települéSén is. Megjegyzi a későbbiekben fog kiderülni, hogy
betövetkezik-e az a pii'|anat, mikor a magyar történelemból a magyaí közbeszédben a liberális
véleményterror közepette nem csak baloldali teljesítményeket lehet értékelni,hanem
jobboldaliakat is, mindenféle aljas rágalom nélkül.

venczel csaba önkormánvzati képviselő
véleménye szerint a településen egy utca elnevezése olyan értéketszimbolizál, mint
amilyene'kkel a Települési ÉrtéktárBizottság dolgozik. Elmondja, a közelmúltban más
településeken, pé|dáluI2017-ben a Botka László álía| vezetett Szeged városában, 2019 nyarán
pedig kalocsa városában több utcát neveztek át hasonló gondolatok alapján. kijelenti,
támogatja az indíívány elfogadását.
Dr. Hermann István magánszemély
Megjegyzi, Grőber Attila önkormányzati képviselő felsorolta Tisza Kálmán által megszüntetett
autorróáiákat, de azt elfeleitette mondani, hogy abban az időben egy új, másfajta közigazgatási
rendszer jött létre, mely a mai közigazgatás alapja is. Az em|ííelíterületeket megYésítették,
mely érintette a területi autonómiák korábbi jogosítványait, azonban ezeket szintén az
önkórmányzatis ághatározIa meg. Hangsílyozza, Tisza Kálmánt elsósorban nem a nemzetközi
és Magyaiországót érintő szereplése miatt, hanem a Pápán végzett tevékenységéretekintettel
tartja alialmasnák. A Dunántúli Református Egyházkerületnek a leghosszabb ideig hivatalban
lév6 főgondnoka volt, mely időszakban nem csak adminisztrációs feladatokat látott el.
Főgondnoksága alatt épült meg a pápai Református kollégium jelenlegi épülete, ami komoly
épiészeti teljesítménytjelent. Elmondja továbbá, annak idején szó volt a kollégium
Komaromba i.OltOZ"té.é,ől, és annak Pápán maradásában rendkívül nagy szerepet játszotí a
főgondnoksági pozíció betöltése, mely biztosította a megfelelő minőségű, nagyságú és a
ko-rszení okúáii kovetelményeknek megfelelő épületet is. Hangsillyozza, Tisza kálmán
főgondnokként magrinvagyonából komoly összegeket áldozott alra, hogy a szegény sorsú
diákok tanulhassanak az intózményben. Oktatásukhoz tandíjmentesítésselés szállás
biztosításával jáíult hozze. Elmondja, Tisza István miniszterelnöki tevékenysége ennél
sokszínűbb és értékelésepártpolitikai állásponttól is fiigg, mellyel az indítvárly sotán nem
kívántak foglalkozni, hiszin egy utcanév elnevezésnek ez nem lehet a feladata. Megjegyzi,
Szabó Ervin nem Tisza István meggyilkolásában, hanem az ellene elókészített szetencsére
parlament elnöki
sikertelen merényletben vett részt, amelynek nyoma ma is megtalálható a
pulpitusánál.

Mészáros Csaba magánszemél},
ptrnonoju, u tirottsági tilésen és most is felme ri|t az a kérdés, hogy miért a város három olyan
polgára kezdem ényeii a közterület néwá|toztatását, akik nem az érinteít tllcában laknak.
Átáspontja szerint, legyen szó a Szabó Ervin utcáról, vagy bármely más utcáról, térről,
köáen:ileiről, ami Pápa területén van, nem az ott lakók, hanem Pápa közösségének közterülete.
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Dr. A]dozó Tamís polsármesIer
Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban további kérdés,hozzászótás.
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés,hozzászó|ás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban,

A KéPviselőtestÜlet 10 igen szav azattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozza:

182 l 20 19. (XIL1,9.\ határ ozat

Pápa Város

Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló z}l1. évi

CLXXXX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított
feladatkörében eljárva a Pápa, Szabó Ervin utca elnevezésű
közterületet Tisza kálmán utcának nevezi el.
Pápa Város Önkormányzatának Képviselótestülete utasítja a
jegyzőt, hogy az utcanév változással kapcsolatban a sziikséges
intézkedéseket tegye meg,

Határidő: azonnal,illetve folyamatos

Felelős:

i)

Dr. Nagy Kriszíina jegyző
Molnar István városfejlesztési oszlályvezető

Tájékoztatás a 2019. november 30-ig történt ingatlanok értékesítéséről

Az elóterjesáést

a Gazdasági

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Ádozó Tamás oolgármester
Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászólás.

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesaéssel kapcsolatban.

A

KéPviselÓtestület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

hatáíozatot llozza:

183/20l 9. (XII.1 9.) határozat

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestüle te - az
önkormányzat vagyonáról szóló rendelet órtelrnében, a

Polgármcster és a Gazdasági Bizottság hatáskörében értékesített
ingatlanok vonatkozásában - a 2019. november 30-ig történt
ingatlarrok értékesítésérőlszóló tájékoztatást az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően elfogadja.

z2

j)

Városi kulturális közösségi csomópontok kialakítása, felújítása, korszerűsítése című
felhívással kapc§olato§ pályázat benyújtása

Az előterjesaést

a Gazdasági

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban

ké rdés, hozzász6l6s,

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban k&dés, hozzászólás nem hangzott el,

Kéri a testület állásfoglalását az elóterjesáéssel kapcsolatban.

A

Képviselőtestület 15 igen szavazattal, el\enszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

hatátozatot hozza:

í9. (XII.19.\ határ ozat
Pápa Varos Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a
TOP-7.1.1-16-H-069-2 számí Városi kulturális közösségi
csomópontok kialakítása, felújítása, korszerűsítése pályázatt
felhívásra a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ által
benyújtandó ,,A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ
TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00006 azonosító számi, ,,. . .mint vizbe
dobott kavics,,." cimű projektjéhez kapcsolódóan 2 db kózösségi
18 4 l 20

csomópont kialakítása" címúpály ázat benyűjtásáv al,

A Képviselótestület

-

tulajdonosi h ozzájánlását adja a projektnek a tulajdonában
á|lő Pápa, Képző u. 20. sz. a|atti I990l12l NBz hrsz-ú és a
3987lN2 hrsz-ú ingatlanokon történó

Pápa
-

megvalósításához,
vállalja, hogy biáosítja az ingatlanoknak a projekt kötelező
fenntartási időszakában (pénzügyi befejezéstól számított 5
év) a fejlesztés céljára rendelkezésre állását és
a projekt megvalósításához szükséges együttműködési
megállapodást megköti.

A

Képviselőtestület Pápa Város Önkorm ényzata 2020. évi
költségvetésébenfelmerülésekor a szükséges saját forrást
biztosítja.

Felhata|mazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló
nyilatkozat kiadására és az együttmúködési megállapodás
megkötéséhez szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2020. január 31,.
Felelős: Dr, Ádozó Tamás polgármester

Molnrir István varosfejlesztési osztályv ezeíő
Szalai Krisáina gazdasági oszláIyvezető
Szabadkai Y erita igazgatő

23

Dr. Aldozó Tamás polgármester
Tájékoztatásul elmondja, csáky csongor, a Rákóczi szövetség elnöke levelében megköszönte
Pápa Város Önkormányzatának, hogy a Magyar Iskolaválasztási Programjához +só,ooo,- P't
összegű támogatást nyújtott, melyből Losonc és vidéke, vagyis Losonc és Hetény települések,
valamint komárom és vidéke részesült, A támogatást ösztöndd formájában összesen 45
magyar iskolakezdő kisdiak kapía. Az ösztöndíjak átadásán az Önkormányzat képviseletében
mindkét helyszínen részt vett.

Tájékoztaíjaa képviselőtestületet, hogy Bakos László önkormányzati képviselót a pápai
Bafiók Béla Alapfokú Művészeti Iskola intézményitanácsába delegálta. Megemlíti, kizárőlag
azon tanácsokba kellett új tagot delegálni, ahol megszúnt a korábbi tag jogviszonya, igy .az
intézményi tanácsokba korábban delegált tagok személye változatlan.

Megköszöni a 2019. évi munkát, me|y 2020-ban a költségvetés megtárgyalásával folytatódik,
ezért a képviselőtestület soron következő ülésének időpontja februárban varható. Megjegyzi,
januárban akkor lesz képviselótestületi ülés, ha azt valamilyen rendkívüli ügy indokoljá,
Fzt kÖvetően a Képviselótestület nyilvanos ülését10.00 órakor bezárja és mindenkit szeretettel
hív az ülést követő pezsgős koccintásra.

.fu

Dr. Aldoz$Ta]inás
polgármester
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1.

Dr. Áldozó Tamás

2.

Szabadkai Verita

3.

Dr. Töreki-Vörös

4.

Grőber Attila

5.

Bakos László

6.

Venczel Csaba

7.

Dr. Vaitsuk Mária

8.

Németh Zsolt

9.

Dr. Guias János Zsolt

Ibolya

10, Unger Tamás
11. Zsegraics Gyula
12. Kovács József
13. Németh Csaba
14. Pintér Kálmán
15. Süle Zsolt
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Tárw:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. december 19-i üléséna
Y éLrosháza I. emeleti üléstermében,

Öreghegy

*

megválasáása

kishegy

-

Törzsökhegy

városrész Önkormányzata tagjainak

A

szayazás lebonyolítására az SzMSz 17. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a
kéPviselótestület elnökből és 2 tagból álló szavazaíszedó bizottságot uálu.aott az alábbiak
szerint:

Elnök:

Tagok:

Bakos László képviseló
Németh Csaba képviselő
Dr. Guias Járros Zsolt képviselő

A szavazás az SzMSz

17. § (4) bekezdésébenfoglaltaknak megfelelően kerül lebonyolításra.

A szavazatszedő bizottság megfllapítja, hogy a szavazólapok egyenkénl lebélyegezve kerültek
átadásra a képviselők részére.

ns6

A szavazás . . , .'.]. .... . .. órakor megkezdődött.
A szayazás....,?.::... órakor beféjezódott.

A

szavazaíszedő bizotíság megállapítja, hogy a leadott szayazatok szétma jelöltenként:

Baloglr Zoltánné
Bendli krisztina
Herczeg Ferenc
Polgámé Besenyő Ágota
Szabó Gábor
l'ótlrné Marton Veronika

Ervényes szavazatok (db)

\J

o
o

45

,{5

/5

o

o

45

l5

A szavazatszedő bizottság megállapítja, hogy

a
az érvényesszavazatok megoszlása az alábbí:

Igen szavazatok
(db)

Balogh Zoltánné
Bendli kriszina
Herczeg Ferenc
Polgámé Besenyó ÁgoÜ
Szabó Gábor
Tóthné Marton Veronika

Ervénytelen szavazatok (db)

45

4o

o
/A
,\

lo
(_)

Nem szavazatok
(db)

\)

o

Tartózkodom
(db)
,-)

8
)

1,

o
o

5

t)

Fentiekre tekintette| a szayMatszedő bizottság megállapítja, hogy
. . ]1

. . . 1l. 1

, . .

. .

.+::*.

9.. i g"n szav azattal. . .Qü.l.tP.§t,
.,

{9..
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szay azattal. .,9:{9.+.

ig.n srauu"uttal
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településrészi önkormányzati képviselóvé megválasáotta.
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>a4/-

Sakos László
szavazatszedő bizottság elnöke

\^-

Németh csaba

szav azatszedő bizottság tagja

szavázatszedő bizottság tagj a

