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JEGYZŐKÓNYV

I(észiilt: Pápa Város Örrkormár'yzata I(épviselőtestületének2023, febrlrár 23-i rryilvános

uil ésérr, a V iiro sl-r iiza ópuil eténel< rT agyterrr' éberr.

.Jcletl vatttrak: Dr. Áldozó'l'arnás polgárrrrester

[J rlger'I'alrrás al pol gárrrrcstel

Szabadkai Verita, dr. Vaitsuk Mária, Gróbel Attila, dr. Guias János Zsolt,IJakos
LászIő,Yenczel Csaba, Nérrretlr Zsolt, Zsegraics Gyula, Kovács Józsei Pirrtér,

I(álrrrán, Nérrretlr Csaba, Sr"ile Zsolt képviseiők, 14 fő.

Dr. Nagy l(risztirla jegyző,
I)r. Verrasztó Norbert l(ároly aljegyző,

IJenecz l{ita szociális és közigazgatási osztályvezető,
S za l a i I(r i szt i rr a gazclaságí o sztály v ezető,

l{ádi l{óbcrt városl'c.jlesztési osztályvez.ető,
rnogl-rívottak jelenléti ír, szeritrt,

Méd i acerrtrum t-tr lttlkatársai,
Dr. Bárr Zsőha köztisztviselő,
l(urr Attila köztisztviselő.

Dr, 7'öreki-Vörös, Ibolya önlorntányzuli lcéplliselő l,ávolmcu"aclását. be,jelentetle.

,D,r-lrldozólqrtrd§,p_q]giul]ts§lqt
l(öszörrti a Városlriiza éptiletér'ek nagyterrnében rnegjelerrteket és az ülést az interneten

kereszt|il követőket, A testtilet iilését 8.00 órakor rT-regrryitja.

Filrrrotrclja, hogy 2022, december 23-án, életérrek 73. évében ellrurryt Mátó Istvárr egykori
ötrkorrnátlyzati képvisclő. Mcgkét,i a jclcrilévőket, lrogy az ellrr-rnytra egy perc rrérna í'elállással
err'lól<czzerrek,

Megállapítja, lrogy a l(épviselőtestiilet Lilése l"ratározatképes, l4 fő képviselő jelen varr.

Megkórdezi, lrogy \/all-e rrrás napirendi javaslat.

Megállapítja, hogy a rTtrpirendclel kapcsolatbarr javaslat trincs.

Kéri a testiilet állásíbglalását a í-'er'ti napirerrclró1.

A l(épvisclőtesttilct 14 igerr szavazatta\, ellenszavazat és tartózkodás nélkiil a következő
h a tir ro zato t |lt-lz.,za,.
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1 12023, (I|.23.\ lttttál, ozttt
P ápa Vá ros Örr korm ány zatánal< I(ópvi scl ő tcstii l ctc 2 02 3 . fébrLr á r,

23-i iilésérrek rrapirend.jét az alábbiak szerirrt hatitrozztl n,lag:

1. Szernélyi tigy
I(itüntctő címek ac1olnárryozására vonatkozó javaslatok

elbírálása (z:irt ülós)

I]lőadó: Dr. Álctozó 'latnás polgárrrrcster

2, l)ápa Város Onkornrárryzata l(ópvisclőtestületénok . ..12023.
(,..) örrkormárryzati renclelet-terve,zeíe Pápa Virros
Otrkorrllrr.yzata 2022. évi költsógvctéséről sző|ő 212022.
(III. l 0.) örrkolrnárlyzati rondelet rrróclosítlrsirr,ól
Illőadó: Dr, Álc]ozó'I'atll1ts polgát,tlrostor

J. P á pa Virros Otlkorrnllnyzata l((:pvi scl ő tt;st|il ct cnel< ...l 2023 .

(,..) önkorrnárryzati ronc,lclct-tct,vczctc [)ápa Város
Orrkortnány zata 2023 . évi köl tsógvctésérő l
Eiőacló: Dr, Álclozó'I'atnás polgárr-nestcr

A szetrrélyes gonclosl<ocliist nyúrjtó szociálrs
alapszolgáltatirsok ós szakosított cllátásol<, valatllitlt a

gyernr el<.j ól éti el l átások ö nkö l tsógén ck rll cgá l l ap í tirsa
Előadó: Dr. Aldozó'I'atrrás polgá rnrcster

Pápa Város Örlkorrnányzata l(épvisclőtestiiletének . . ,.l2O23.
( ) ötrl<orrnátryzati rendelct-tet,vczete a Pálla vlirosbati
biztosítlrató szetnélyes gtlrldosl<odlrst rlyú.jtó oll1rtirsol<r<1l,

azok igónybcrlótclénel< rcrrd.j(:ról. a írzctctrcl(i tórítósi clíjalt
nrcgálIapíttisirról sztilri 9l'20:)-0, (III.3 l.) i)rrkorrrlzinyzati
renclelet rlródosításáról
t]lőadó: Dr. Áldozó'I'arrrirs polgiirtnester

Pápa Város Örrkorrrrárryzata l(épviselőtestiilet ének ..,l2O23.
(.) ötrkortrrittryzatt rcnclclct-tot,tzczctc a pénzbeli és
tertrrészetbcrl rryúr.;tott szocilrlis, valatrrint ai gycrtrrckcl< ós a

íiatal í'elrrőttek rászorurltságirra tckintettcl nyú.jthatil
ellátásokról és az ezze| kapcsolatos cljárrási szabárlyokról
szőlő 4 l 2020. (I I. l 4. ) ötrkornr árryzati retrdel et nródosításáró l

Előacló: Or. Áldozó'Iamás polgárnrester

Pirpa Vá ros ()rrkorrrrlrrryzata l(ópviselőtesttileténel< . . ..l2O23.
(. . . ) önkorrrrárryzati rctlclcl et-tet,vozete az 1rllanrliirztat,titscln
l<íviili íbrrlrs áltvéte léről és ártadirsáról szciló 25l20I9.
(XrI. l 9.) önkornr ányztlti rorrclele t nróclosítlrslrról
Előadó: Dr. Álclozci'I'anrás polgártnestel,

Pápa Város Örrkorrnár-ryzata I(ópviselőtesttiletének . ..l2O23.
( ) örrkornrilrryzati rerrcicle t-tervczete a vlrrrlicgyók
bevezctéséve l órintett örrl<ortnárryzati rctlclclctol<

rntidosításáról
Előadó: Dr. Álclozó Tamás polgárrnester

6.

7.



3

9. Pápa Város Önkormany zata Képviselötestületének ...12023.
(...) önkorm 6ny zati rendelet-te w ezete a közösségi együttélés
alapvető szabáIyaitől és ezek megsértésének
jogkövetkezményeiről szóló 3712020. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Ádozó Tamás polgármester

10. I. Pápa Város Településszerkezeti tervének módosítása
Előadó: Dr. Ádozó Tamás polgármester

Mezei LászIő varosi főépitész

II. Pápa Varos Önkormányzata Képviselőtestületének
....12023. (...) önkorményzati rendelet-tervezete Pápa
Helyi Építési SzabáIyzatfuőI szőIő 1,4l2}tg. (IX.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Ádozó Tamás polgármester

Mezei Lászlő városi főépítész

11. Beszámolő az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhull adék Kezelés i Ö nkorm ány zati Társul ás 2022. év i
tevékenységéről
Előadó: BázsaBotond Lehel elnök

12. Yegyes ügyek

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság az1.,a3.,az5.,a6.,a'7.,a8.,
a 9. és a 10/II. sorszámú előterjesáéseket egyhangúlag megtárgyalásra javasolja.

Bejelenti, hogy Pápa Város Önkományzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairől szólő 207L évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak
alapján a2. sorszámú előterjesztés tárgyalására zárt ülést tart.

Bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülésen folytatja a napirendektárgyalását,

A polgármester a képviselőtestület nyilvános alését 8.30 órakor ismételten megnyitja.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Ismerteti a Képviselőtestület zárt ilésén hozott döntéseit.
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Napirendek tárgy alása az írásban m egküldött előterj esztések alapj án :

2, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének,,.t2023, (,..) önkormányzati
rendelet-tewezete Pápa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
212022. (nI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Ádozó Tamás polgármester

A rendelet-tervezetet a Humánerőfonás Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélk;Jl,3
tartózkodás mellett, a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 3
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.

Véleménye szerint a 2022. évi költségvetés módosításánál kevés idejétmúltabb előterjesztés
van, azonban néhány pérungyí folyamatot a helyére kell tenni ahhoz, hogy a 2022. évi
zár számadásról döntés születhessen.

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

Megállapítj a, hogy a rendelet-t erv ezettelkapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-terv ezettel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nólkül, 5 tartózkodás mellett megalkotja
az alábbi rendeletet:

1/2023. űI.23.) önkormánvzati rendelet
Pápa Város Önkormany zatának Képviselőtestülete a P ápa Varos
Önkormány zata 2022. évi költsé gveté séről szólő 2 l 2022. (III. 1 0. )
számí önkormányzati rendeletet módosító, fenti számí
önkormányzati rendeletét, az előtedesztésben foglaltaknak
megfelelően megalkotj a.

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

Határidő: azowtal
Felelős: Dr. Nagy Krisztinajegyző

12. Yegyes ügyek
b) Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos döntés

Az előterj esztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra j avasolj a.

Az előterjesaés kitekintést jelent a következő évekre, az Önkormányzat bevételeire
kötelezetts é geir e, azok e gym áshoz való viszonyára.

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

es
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Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 14

határozatothozza:
szavazatíal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

6 12023. II.23.\ határ ozat
Pápa Város Önkormányzaténak Képviselötestülete az
államháztartásról szóló 20íL évi CXCV. törvény 29lA. §-ban
foglaltak figyelembevételével Pápa Yfuos Önkormányzatának
saját bevételeit, valamint adósságot keletkeáető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
évekre várható összegét az előterjesztés mellékletében foglaltak
szerint állapítjameg.

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2023. (...) önkormányzati
rendelet-te w ezete Pápa Város Önkorm ányz ata 2023. évi költségvetéséről
Előadó: Dr. Ádozó Tamás polgármester

A napirend tárglalásán jelen vannak az intézményvezetők és a gazdasógi társasógok vezetői a
jelenléti ív szerint,

A rendelet-tewezetet a Gazdasági Bizottság a 2023. február 15-i ülésén 4 igen szavazatta|,
el(enszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett, a Humánerőfonás Bizottság 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 3 tartőzkodás mellett elfogadásra javasolja.

Elmondja, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet-tewezetet a bizottságok
megtárgyalták, a Gazdasági Bizottság február L5-én, az előterjesáés képviselőknek történő
kiküldése előtt állást foglalt.

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

Süle Zsolt önkormrányzati képviselő
Elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság ülésén a költségvetéssel kapcsolatos kérdéseket
részletesen megtárgyalták, bár ennek ellenére tucatnyi kérdést lehetne feltenni vagy éppen
módosító javaslatokat benyújtani. Megnyugtat mindenkit, hogy ennyi kérdéssel most nem
készült. Alláspontja szerint a közvélemény megnyugtatására szolgálhatna annak ismerete, hogy
az Őszi megszorító intézkedések bevezetése uttín és a jól láthatóan feszes költségvetés ellenére
a Pápán szokásos rendezvényeket megtartják-e. Itt elsősorban a Pápai JátékfesztiváIra, a
városrészi napokra, valamint az őszi rendezvényekre gondol. Elmondja, hogy a 2023. éví
költségvetés a megszorítások költségvetése, hiszen nagyon sok területen meg kell húzni a
nadrágszíjat. Megkérdezitovábbá, hogy erre való tekintettel azideiköltségvetésben mennyire
változik a tájékoztatásra, a propagandára szánt összeg. Nem fi.igg össze szorosan a 2023. évi
költségvetéssel, de megkérdezi, hogy á1l annak a seprőgépnek a beszerzése, melyet annak
idején még Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyelete
indított el, és amely atavalyi költségvetésben jelentős tétel volt, hiszen több 10 millió forintról
van szÓ. Meglátása szerint ennek beszerzése jelentős tételt jelentene a Pápai Varosfejlesztő
Társaság Kft. számára. Jelenleg munkások tucatjai sepnivel és lapáttal dolgoznak azút szélén,

igen
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19. széaadi módszerrel takarítják a szemetet, elsősorban ítt a porra, törmelékre, növényi
maradványokra gondol. Véleménye szerint ezzel a seprőgéppel ki lehetne váltani a nagyon
költséges munkaerőt, és esetleg a munkásokat más feladatokra lehetne átcsoportosítani.

Elmondja, hogy a 2D23-ratewezett rendezvények közül aPápaiAgrárexpó,bár az nem a város
által szervezett rendezvény, a Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara elnökének tájékoztatása
szerint egészen biztosan elmarad. Az önkormányzati rendezvényeket megtartják, így aPápai
Játékfesztivált és a Pápai Csülök-, Cicege- és Borfesztivált is. Ha nem is minden városrészben,
de lesznek varosrészi napok is, az egymást követő két évben azegymás melletti városrészekben
szervezik ezeket. A falunapok megtartásáról pedig a tanácsadó testületek döntenek majd.
Elmondja továbbá, hogy propagandára sem eddig nem tartalmazott, sem a jövőben nem fog
tartalmazní előfuányzatot a költségvetés. A takarítógépet pedig 'J, őra 22 perc múlva adja át a

szállítőcég, aki ma tartla aképzést az azt üzemeltető személyzetnek. Megiegyzi, hogy akit
érdekel, Mészáros Csaba ügyvezető űr tájékoztatja a gép megtekintésének lehetőségéről.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
Elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság ülésén a költségvetés sarokszámafuőI túl nagy vita nem
alakult ki, inkább egyetértettek azokban, de nyilván a következtetéseket mindenki máshogy
vonja le. Kifejti, hogy a bizottsági ülés óta eltelt időben új szempont nem fogalmazódott meg
benne, az ott áItala elmondottakat szeretné megosztani. Véleménye szerint a költségvetést itt
írták, de valójában nem itt született. A sarokszámok, amelyekre a költségvetés épül, adottak,

ezek az adottságok azonban nem túlságosan kedvezők. Elmondja, hogy 2002 őta képviselő, de

ilyen szerkezetú költségvetést még nem targyalt. Az Önkotmányzat működési kiadásai 764
millió forinttal haladják meg a működési bevételeket.Ez a tendencia az elmí|t években fordult
meg. A költségvetés összeállításánál ennek a kezelése volt a legfontosabb. A
kiindulópontokhoz tartozik még, hogy a normatív álIami támogatások összege száza|ékos
arányát tekintve alig nőtt, 202I-2023 között t,8 százalékot, 2 milliárd 32 milliő íorintrő| 2
milliárd 69 millió forintra emelkedett. Klasszikus példa erre -bár emlékei szerint nem ebben az
előterjesáésben szerepel- az Egyesített Szociális Intézmény kiadásai, hiszen a körülbelül ]..5

milliárd forint kiadásból a normatív támogatás 367 milliő forint. Amennyiben ezt a

tevékenységét hasonló színvonalon szeretné az Önkorm ányzatműködtetni, akkor vagy a térítési
díjakat kell emelni, vagy nagyobb önkormányzatiforrást kell biztosítani. Megjegyzi,658 millió
forintot fordít eríe az Önkormányzat, ami az egész fenntartási költségnek a 43 százaléka.
Hozzáteszi, a fejlesáések gyakorlatilag megszűntek, mindent alá kell rendelni a működésnek.
Véleménye szerint naponta kell követni a kiadások és a bevételek alakulását, mivel ezek
nagymértékben változnak. Hozzáteszi, hogy ez a tendencia általánosan érint minden
önkormányzatot. Néhány önkormányzat esetében utánanézett, hogy mekkorák az indulÓ
költségvetési összegek. Veszprém induló költségvetési összege 59 milliárd forint, Ajkáé 1,6

milliárd forint. Ebben 4.8 milliárd forintot fordítanak fejlesztésre, melyből 2.8 milliardot forint
hitelből ftnansziroznak.Érezhető, hogy az önkormányzatokállami támogatása visszább szorul,
példaként említi, hogy a gépjárműadó helyben maradó része gyakorlatilag megszűnt. Az
Önkormányzat223 millió forint állami támogatást kapott, ebből a szolidaritási adó megfizetését
követően annak növekedése miatt körülbelül 100 millió forint maradt meg. A szolidaritási adó
a költségvetés 4.6 százaléka, ami aztjelenti, hogy az Önkormányzat szolidaritási adó címén
].00 forintból minden ötödik forintot visszafizet. Kiszolgáltatottnak érzí az Önkormányzatot,
amelyet véleménye szerint nemcsak az energiaárak okoznak. Úey gondolja, hogy az

energiaárak növekedése jelenleg kisebb probléma, mint más tényezők. Elmondja, hogy a

forintot a piacon veszik, mint a cukrot, ennek ahátterében az áll, hogy magas kamatot fizetnek
rá, hiszen a befektetőnek biztos lehetőség államkötvényt vásarolni, azonban ez hosszú távon
visszafoghatja a beruházásokat. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 20t8-ban majdnem
]..1 milliárd, 20l9-ben körülbelül 800 milliárd forint hitelt vett fel, véleménye szerint a

kamatlábak emelkedése nagyon súlyos következményekkel jár. Abizottsági ülésen is elmondta,
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hogy a 2020. óvi költségvetési rendeletben a 20].8-ban felvett hitelre évi 11 millió forint, a
20l9-ben felvett hitelre évi21, millió forint kamatot kellett volna fizetni. Ehhez képest jelenleg
a2}L8-banfelvett hitelre az Önkormányzat 154 millió forint kamatot fizet, a2}19-benfelvett
hitelre pedig I23 mil'|iő forintot. Ez nagyon megterheli a költségvetést. Az energiaárak
növekedése eközben tompult. Az Önkormányzat számára nagyon fontos lenne a kamatlábak
csökkenése. Véleménye szerint a szigorú takarékoskodással és a korábbi évek
pénzmaradványának a felhasználásával lehet a költségvetést stabilan tartani. A
maradványfelhasználás kapcsán elmondja, hogy azzal csak egyszer lehet élni. A bizottsági
ülésen egy francia történésáől idézett, aki úgy fogalmazott, hogy azért nem a húszas évek a
francia történelem legszomorúbb évtizede, mert voltak harmincas évek is. Véleménye szerint
amennyiben nem lesmek külső források, a 2023-as évnél 2024 sokkal rosszabb év lehet.
Elképzelhetőnek tartja, hogy a folyószámlahitelhez július-augusztusban hozzá kell nyúlni.
Hozzáteszi, 250 millió forint állami támogatást még nem kapott meg az Önkormányzat. A
minimálbér és a garantált bérminimum kompenzácíőja sem érkezett még meg. Arró1 sem
szabad megfeledkezni, hogy az építményadó tekintetében emelés történt. A kommunális adó
Veszprémben ].35 millió forint, ami a lakosság arányos terhelését figyelembe véve negyede a
pápainak. Ajkán gyakorlatilag nincs kommunális adó. Áláspontja szerint a jelenlegi
költségvetésnek egyetlen filozófi ája van, a múködőképesség fenntartása . Hozzáteszi, az uniós
forrásokra is vár az Önkormányzat,amelyek véleménye szerint azídénmég nem érkeznek meg.
Úgy gondolja, mindenképpen nagyobb állami szerepvállalásra lenne sztikiég.

Süle Zsolt önkormányzati képviselő
Véleménye szerint a 2023-as költségvetés a megszorítások és a nadrágszíj meghúzások
költségvetése. Elmaradt vagy elhalasztott infrastrukturális, energetikai fejlesztések,yaEy éppen
béfiejlesztések elmaradása jellemzik ezt az évet. Jól látszik, hogy a Kormány állandó és
felesleges harca,árnyékboxolásaazEurópai Unióval milyen kellemetlen helyzetbe hozzaPápát
is, hiszen a Kormány hibájából a meg nem érkezett uniós támogatások hiánya is nagyon
komolyan rányomja a béIyegét az idei költségvetésre. Az elmúlt évek legszorosabb,
legnehezebb, legfájdalmasabb költségvetése van a Képviselőtestület előtt. Véleménye szerint
ennek több oka is van. A legkomolyabb problémát az energiaárak elszabadulása jelenti, mely
talán az év második felében kevésbé terheli meg az önkormányzatokat annál, mint amivel a
költségvetésben számoltak, hiszen az enyhe tél, az európai uniós országok gyofs reagálása és
jól kivitelezettleválása az otosz gáz igénybevételről azt ercdményezte, hogy a gáz nemzetközi
tőzsdei átamár jőval a háboru előtti szinten van, és kezd ismét elfogadhatóvá válni. Más kérdés,
hogy Magyarországon ez mennyire jelenik meg. A kibontakozó energetikai folyamatok
reménnyel tölthetik el az Önkormányzatot, az év hátralévő részében talán lehet növelni a
költségvetés mozgásterét.Bízik benne, hogy a pozitív változást ki is tudja majd használni az
Onkormányzat. Az energiaválság mellett a Kormány önkormányzatokatsújtó politikája komoly
károkat okoz a városnak, és általánosságban az önkormányzatoknak is, hiszen az utóbbi
időszakban megnövekedtek az állami elvonások, a helyben maradó adó mértéke csökkent, az
állami finanszírozás pedig nem követte az infláció mértékét. Ez az önkormányzatok
forráshiányát fogia eredményezní.Errejó példa, hogy az állami támogatások mértéke alig két
széizalél<kal nőtt az elmúlt években, miközben a helyi vállalkozások terhei az építményadő
emelésével 50 százalékkal növekedtek, jelentősen fedezve az Önkormányzat működési
költségnövekedósét. Véleménye szerint a Kormány magára hagyja az önkormányzatokat, és ez
hosszú távon ugyanolyan súlyos probléma, mint az energiaválság. A, energetikai árak
növekedése és a kormányzati megszorítások mellett a Képviselőtestület hibái is hozzájárultak
ahhoz, hogy a 2023. évi költségvetés nem az elvárható számokat tartalmazza. Egyetéft
Polgármester úrral úban,hogy az egymást követő költségvetések egymásra épülnek, bizonyos
mértékben az egyik költségvetés hozza maga után a másikat. Ennek megfelelően egy-egy
e|híbázott döntés további problémakat okozhat a következő évi költségvetésben, és ezeket
nagyon nehéz korrigálni. Véleménye szerint több ilyen elhibázott lépés is volt az elmúlt
években. Ezekből egyet emel ki. Sokan emlékeáetnek azokra avítékra, amelyeket 2018-ban
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és20l9-ben folytatott le a Képviselőtestület anól, hogy szabad-e ilyen mértékú hitelfelvételbe
belemennie az Önkormányzatnak. Ő személy szerint akkor is óvta ettől a Képviselőtestületet,
hiszen lehetnek olyan körülmények, amelyek a hitelfelvételt rendkívül rosszul befolyásolják.
A7átámasztásul elmondja, hogy a2020. évi költségvetés2023-ra32milliő forint kamatfizetést
irényzottelő, a 2023. évi költségvetés mar 277 milliő forint karnatfizetésttartalmazerre azévrc.
Több mint 240 milliő forint a különbség. Amennyiben ez a kiadás most nem lenne, akkor be

lehetne fejezni a Kossuth utca felújítását. Véleménye szerint az energiaválság, az
önkormányzatokat sújtó kormányzati politika, valamint a Képviselőtestület felelőssége is
megkerülhetetlen abban, hogy nehéz helyzetbe került az Önkormányzat. Az energiaválság
kivételével véleménye szerint lehet azérttenni, hogy az Önkormányzat a jövőben ne kerüljön
ilyen nehéz helyzetbe.

Dr. Ádozó Tamás pol8irmester
Illúziónak tartja, hogy a kamatra kiíizetett összegekből be lehetne fejezni a Kossuth utca
rekonstrukciőját,legfeljebb a duplájábót. Óva int attól, hogy azenergiaárakkal kapcsolatbanaz
emberek elhiggyék azt, amit a magyar ellenzéki sajtóban lehet olvasni. A Neue Züricher
Zeitung,egy cikkére hivatkozik, amely vóleménye szerint nem részese sem a NER-nek sem a
KESMA-nak. Ezen cikk szerint Európa a korábbinál ismét jóval több orosz gázt vásárol,
valamint Lengyelországba ömlik az orosz olaj a Barátság Kőolajvezeték északi ágán keresztül.
Elmondja, hogy a költségvetés tervezésénél kellő óvatossággal jártakel, de egy kockázatot még
mindig nem tudnak semlegesíteni, még pedig azt, hogy jelenleg nem ismertek az év utolsó
negyedévére vonatkozó energiaárak. Hozzáteszi, az energiaárak fixáIására vonatkozó
kormányzati rendelkezések szeptember végéig vannak érvényben, az azt követő időszak még
nem látható. Elmondja továbbá, hogy azokban a városokban, amelyek nem a Fenntartható
Városfejlesztéskeretében jutnak majd TOP Plusz forrásokhoz, ezek a források nagyrésztmár
szétosztődtak, és előítényzat szinten megjelennek a költségvetésekben, nem előlegként. Ajkán
lehet nagyléptékű fejlesztésekkel számolni, de sajnos nagyjából ők is ugyanott tartanak, mint
Pápa. Ezek a költségek a város költségvetésében is szerepelnek előirányzat szintjén, és a 9.6
milliárd forintos kiadási főösszegbőI akár lehet 20 milliárd forint is az év vógére, ami
véleménye szerint lesz is. Azmás kérdés, hogy ezek a fejlesztések nem fognak elindulni 2023-
ban. Az Önkormányzat induló és a teljesített előirányzatai év végére valószínűleg köszönő
viszonyban sem lesznek egymással. Kifejti, hogy érdemes összevetni a lakossági terhelést az
adőzás szempontjából más városokkal, de Veszprémben nemcsak egyfajta adót fizetnek a

polgárok. Ezzel ellentétben Pápán megszúnt agatázsadő.Hozzáteszi, hosszútávon nem tartható
az, hogy egy város bevételének 2.5 százaléka a saját polgáraitól származzon. 2023-ban a

pápaiak adóbefizetései minden negyvenedik kiadott önkormányzati forintra jelentenek
fedezetet. Közvetett módon a pápai emberek fizetnek a helyi költségvetésbe, ilyenek az AFA
befizetések. Elmondja továbbá, hogy kétféleképpen lehet több pénze egy helyi közösségnek,
egyrészt több állami támogatássaI,másrészt, ha nagyobb szabadságot kap a helyben keletkezett
pénzek beszedésére és elköltésére. A legoptimálisabb, ha a helyben keletkezett bevételek
nagyrészt helyben maradnak és helyben döntenek a felhasználásról. Minden támogatási
struktúrába való illeszkedés a kiszolgáltatottságot is erősíti. Ebből a szempontból maga is
aggályosnak tartja a szolidaritási adó túlterjeszkedését. A cégek az iparűzési adóból minden
ötödik forintot a központi költségvetésbe fizetik be, ez nagyságrendileg a város legnagyobb
adőfizetőjénekaz összes befizetését jelenti. Ráadásul aziparílzési adő szabályozásí környezete
ennél egy kicsit összetettebb is, hiszen nemcsak az ipatűzési adó bevételi részét kénytelen az
Önkormányzat megosztani más önkormányzatokkal, hanem a kiadás oldaláról is vannak
kötelmek. Példaként említi a tömegközlekedési kiadásokat, amelyek elsőbbséget élveznek,
azokat mindenképpen ki kell fizetni azipaiuzési adó bevételből, a VolánbuszZrt. támogatása
legalább 200 millió forint. Fentiek ismeretében az Önkorményzatmar el is költötte aziparűzési
adó egyharmadát, hiszen 390 millió forint a szolidaritásihozzájárulás, 200 millió forint pedig
a tömegközlekedés támogatása. A2023. évi költségvetés feszített, fegyelmezeít gazdálkodást
követel, szinte napi szinten figyelemmel kell kísérni a folyamatokat, erre a Polgármesteri
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Hivatal munkatársai készen állnak és végzik is. Az Önkormányzat intézményei és gazdasági
társaságai tekintetében is fontos minden egyes beérkezettforint megbecsülése, és minden egyes
kiadott forint alapos átgondolása. Véleménye szerint a szewezetek vezetői felkészültek arra,
hogy ennek megfelelőengazdálkodjanak. Úgy gondolja, hogy a2023. évi költségvetés minden
kockázat ellenére a jelenleginél csak jobb lesz. A fennálló kockázatok miatt a tervezés és a
végrehajtás során is indokoltnak tartja az óvatosságot. Szeretné azért összehívni júliusban a
Képviselőtestületet, mert van az Önkormányzatnak néhány sz6z millió forintja, amelyet a
működés megkönnyítésére, yagy a fejlesztésekre lehetne költeni. Hozzáteszi, nem szeretné azt
megélni, hogy a legemblematikusabb fejlesztés, a Kossuth utca rekonstrukciója 2023-ban ne
folytatódhasson. Nem tartja valószínűnek, hogy a munkák 2023-ban be is fognak fejeződni,
hiszen amikor még volt pénze az Önkormányzatnak és nem volt energetikai válság, akkor is
több évre elhűződóanteweztékmog a felújítást. Hangsúlyozza, azt szeretné, ha a Kossuth utca
mindenképpen tovább tudna épülni.

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

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

Kéri a testület állásfoglalását a rendel et-tew ezettel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 taftőzkodás mellett megalkotja
az alábbi rendeletet:

Pápa Város y zatának Képviselőtestülete a P ápa Varos
Önkormányzata 2O23. évi költségvetéséről szóló fenti számú
önkormanyzati rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően megalkotj a.

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről - a helyben
szokásos módon - gondoskodjon.
Hattíridő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Krisúinajegyző

4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított
ellátások, valamint a g;,1ermekjóléti ellátások önköltségének megállapítása
Előadó: Dr. Átdozó Tamás polgármester

A napirend tárglalásón jelen van Pápa Város Ónkormónyzatának Eglesített Szociális
Intézmértyétől Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető és Orbán Andás gazdasági vezető.

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag
elfogadásra j avasolj a.

Köszönti Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezetőt és megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítése.

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető
Nincs szóbeli kiegészítése.
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Dr. Ádozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy az önköltség megállapítása nem ízlés dolga, hanem egy számítás eredménye.
Szembesülés azzal, hogyan változnak az Önkormányzat kiadásai az előterlesztésben lévő
szolgáltatásoknak a fenntartása esetén egy före, egy napra vagy avetítési alapranézve.

Megkérdezi, hogy van-e a napirendben foglaltakkal kapcsolatban kérdés,hozzászőIás.

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 14 igen szavazatta|, ellenszavazaí és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot ltozza:.

7 12023. űI.23.| határ ozat
P érya Y fu os Önkormány zatának Képviselőtestülete a személyes
gondoskodást nyúj tó szociális alapszolgáltatások és szakosított

ellátások, valamint a gyermekj őIéti ellátások önköltségót ós a

vásárolt gyermekétkeztetés nyersanyagköltségét az alábbiak
szerint áIlapítjameg:

Szolgá|tatáso k és ellátás o k önköltség mérték-
egység

étkeztetés (normál) 1 804 forint/nap
étkeztetés (diétás) 1,943 forint/nap
étkeztetés (normál) sz állításs al 2 I84 forint/nap
étkezíetés (diétás) szállításs al 2323 forint/nap
házi sesítsésnvúitás szociális sesítés 4o02 forint/óra
házi sesítsósnvúitás személvi sondozás 4 00z forint/óra
Idősek Klubia - étkezés (normál) 2205 forint/nap
Idősek Klubia - étkezés (diétás) 2375 forint/nap
Idősek Klub a - nappali e||átás étkezés nélkül 28 986 forint/nap
Idősek Klub a - demens betesek nappali ellátása normál étkezéssel 30 395 forint/nap
Idősek Klub a - demens betegek nappali ellátása diétás étkezéssel 30 571, forint/nap
Idősek otthona 15 038 forint/nap
Idősek otthona - demens beteeek ellátása 15 038 forint/nap
Idő skorúak G ondo zőháza 15 038 forint/nap
Hailéktalan személyek Atmeneti szállása 5 218 forint/nap
Fogyatékosok Nappali Intézménye - nappali ellátás normál
étkezéssel

8 520 forint/nap

Fogyatékosok Nappali Intézménye - nappali ellátás diétás étkezéssel 8 696 forint/nap
Fosvatékosok Nappali Intézménye - nappali ellátás étkezés nélkül 7 I1I forint/nao
Bölcsődei ellátás - gondozás 8 445 forint/nap
Bóbita Bölcsőde - időszakos gyermekfelügyelet 704 forint/óra
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Gyermekétkeztetés Nyersanyagköltsée áfa nélkül forint/nap
Bölcsőde ellátás, időszakos gyermekfelücyelet

-ellátottak normál étkezés 604
- ellátottak diétás étkezés 779

Napköziotthonos óvodai ellátás
- ellátottak normál étkezés 702
- ellátottak diétás étkezés 912

Altalános iskolai ellátás
Normál étkezés összesen, ebből: 790

- tízőrai I21
- ebéd 548
- uzsonna I21:

Diétás étkezés összesen, ebből 1026
- tízórai 1,57

- ebéd 112
- uzsonna 1,57

középfokú oktatás
Normál étkezés összesen, ebből: 1386

- resseli 307
- ebód 633
- Vacsora 446

Diétás étkezés összesen, ebből: 1803
- resseli 400
- ebéd 823
_ VacsoIa 580

A Képviselőtestület utasítja a Polgrármestert, hogy a határozat
végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Ádozó Tamás polgármester

S zalai Krisztina gazdasági osztály v ezető

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2023. (...) önkormányzati
rendelet-tewezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, 

^ 
fizetendő térítési díjak

megállapításáról szőlő 912020. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Ádozó Tamás polgármester

A napirend tárgyalásán jelen van Pápa Város Önkormányzatónak Eglesített Szociális
Intézményétől Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető és Orbán Andás gazdasógi vezető.

A rendelet-tewezetet a Humánerőforrás Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3
tartózkodás mellett a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 1, ellenszavazattal,2 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Megkérdezi Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezetőtvan-e szóbeli kiegészítése.
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Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető
Nincs szóbeli kiegészítése.

Véleménye szerint a képviselők a rendelet-tervezet előkészítése során részletesen
megismerkedhettek a vo natkoz ó jo gszabályi rendelkezésekkel.

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

Süle Zsolt önkormanyzati képviselő
Elmondja, hogy az élet tele van bizonytalanságokkal, és amikor meglátta ezt az előterjesáést,
ez megerősödött benne. A propagandára visszatérve elmondja, hogy ő naiv |élek az elmúlt
hónapokban azt látta, hogy a tizenöt szőzalékos nyugdíjemelésnek, vagy a tíz százalékos
béremelésnek mennyire kell örülni. A rendelet-tervezetben viszont 300, illetve 100 százalékos
emelkedés szerepel. Hozzáteszi, a legkisebb emelkedés, amit sikerült kiszámolnia 40 százalék
volt. Eddig azthitte, hogy a"1,5 százalékos nyugdíjemelkedés mennyire jő aszépkorúaknak, de
a rendelet-tervezetben lévő 300 szénalékos emelkedések miatt kétségei vannak, ezértnemffidja
elfogadni eú. az előterjesztést.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Erti, hogy valaki nem támogatja az emelkedést, de azt nem érti, hogy miből akarja ellátni az
időseket. Megkérdezi, ha a költségvetésben nem javasolnak többletforrást az intézménynek,
akkor az időseket tegyék az utcára? A pénz nem úgy lesz, hogy az intézmény vezetői
bevonulnak a fénymásolóba és elkezdenek húszezreseket gyártani, mert abból a gázszámlát
nem tudják kifizetni. Hozzáteszi, minden tisztelete ellenére az e\őző hozzászőlás száméra
összeftiggéstelen.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
Elmondja, hogy a bizottsági ülésen Benecz Rita osztályvezető asszony néhany kérdésére
válaszolt. Ha jól értette a térítési díj összegéből nem következik egyenesen, hogy az ellátottak
mennyit fognak fizetni. Véleménye szerint ez egy fontos szempont, hiszen megvan, hogy az
egyes szolgáItatásokért száza|ékosan mennyit lehet kérni. Annak atérítési díja, aki bentlakásos
ellátásban részesül, 5.000 forintról 9.255 forintra nőtt, viszont ezt az ellátottól maximum a
nyugdíjának a 80 szánalékáig lehet levonni.Hozzáteszi, harminc nappal számolva, kerekítve
270 ezet forintot kell egy ellátottnak fizetní abban az esetben, ha ez az összeg kisebb, mint a
nyugdíjának a 80 százaléka. Számításai szerint legalább 350 ezer forintos nyugdíjjal kell
rendelkeznie valakinek ahhoz, hogy a fenti összeget ténylegesen be kelljen fizetnie.
Megkérdezi, hogy abban az esetben, ha ennél kisebb valakinek a nyugdíja, a különbözetet az
Önkormányzatsajátforrásból teszí-ehozzá. Véleménye szerint három úton lehet az emelkedést
finanszírozni, vagy a normatív támogatás, vagy a költségtérítés emelésével, va1y az
Önkormányzat támogatásával. Megkérdezi, hogy az idősek ellátása és támogatása mennyire
állami feladat. A Belügyminiszter azt mondta egy parlamenti vitában, hogy vélemónye szerint
ez kisegítő feladat. Két kiegészítéssel ezze| egyet is tudna érteni. Véleménye szerint az
öngondoskodás a klasszikus liberalizmus tanítása. Ezt abban az esetben tudja elfogadni,ha ez
a jövőre vonatkozik, ezáltalmeg lehet tewezni. Ennek a visszamenőleges alkalmazása kérdéses,
hiszen a most ellátottak életük nagy részében nem voltak abban ahelyzetben, hogy ezt a fajta
öngondoskodást fel tudják építeni. Véleménye szerint az állami és önkormányzatihozzájárulás
arányáthelyre kell billenteni. Az Önkormányzatkiszolgáltatott ebben a helyzetben, mert vagy
válla|ja, amit nem tud, vagy az érintetteknek kell megfizetni az ellátást. Megkérdezi
osúáIyvezető asszonyt, hogy a különbözetet, amely nem kevés összeg, az Önkorményzatfogja-
e finanszírozni.
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Véleménye szerint az, hogy az idősgondozás a jövóre vonatkozik, mé8 nem menti fel azt a
generációt, aki felelősséggel tartozik a szülei iránt. El tudja fogadni, hogy ez egy klasszikus
liberális érték. Ezek az értékek folyamatosan beépülnek minden eszmerendszerbe. A
parlamentarizmus éppíey konzervatív érték lett, mint sok más, annak ellenére, hogy annak
idején liberális értékként jelent meg. Ez a családot nem menti fel, a 2O. századi folyamatokat
látva azt az értékrendet kell helyrebillenteni, amikor a családnak még megvolt a felelőssége.
Reméli, hogy nem tűnik rasszista színezetűnek, de példaként elmondja, hogy a cigányok
másfajta hagyomány szerint élik a családi életet. Nagyon ritkán jelennek meg igénylőként az
állami szociális ellátórendszerben. Az idős emberekről a család gondoskodik. Ez a fajta
gondoskodás természetes volt minden családnál az 50-es 60- as évekig, de aztán sok minden
mással, a haromgenerációs családok eltűnésével, lakás mérettel, városba költözéssel ez
feloldódott. Ennek a helyére érkezett az intézményi gondoskodás ígérete, melyet az ál|am
kötelező feladataként határoz meg. Ennek megfelelően Pápa környékén is az ál|am az egyházi
szo|gáltatók bevonásával, kötelező feladatként látja eI a bentlakásos idősotthoni szolgáltatást.
Az Önkormányzatpedig úgy döntött, hogy a saját maga áltat kialakított feltételekkel u§yancsak
beszáIl ebbe a szolgáltatásba. Más feltételrendszer között, más normatív támogatásból működik
az Onkormányzat,mint a kötelező feladatellátó. Az Önkormányzatnakeztafeladatot a jelenlegi
gazdasági környezetben kell ellátnia. Hozzáteszi, a nyugdíjak mértéke tekintetében van egy
olyan összefiiggés is, hogy minél alacsonyabban határozzák meg az intézményi térítési díjat,
annál nagyobb kedvezményt adnak a magasabb nyugdíjjal rendelkezőknek. Azt is szem előtt
kell tartani, hogy ki az, akitől magasabb térítési díj esetén több bevételt remélhet az
Onkormányzat.

Benecz Rita szociális és közigazgatási osáályvezető
Elmondja, hogy a tartós bentlakásos ellátás esetén 137 fővel működik az intézmény önként
vállalt feladatként. Valóban igaz az a megállapítás, hogy a tervezet intézményi térítési díjat
tartalmaz, az ellátott pedig négy feltétel vizsgálatát követően személyi térítési díjat fizet. Az
egyik nem is feltétel, inkább vállalás. Az ellátást igénybe vevő, vagy annak hozzátartozőja
vállalhatja, hogy a személyi térítésidíjatígy fizetimeg,hogy az azonos azintézményi térítési
díjjal. Ebben az esetben további körülményt nem kell vizsgálni. A második esetben, amikor az
ellátott nem vállalj a az intézményi díj megfizetését, akkor tartós bentlakás esetében valóban
igaz az a megállapítás, hogy a nyugdíja 80 száza|ékát kell megfizetnie, mint személyi térítési
díjat, ha nincs ingatlan és készpénz vagyona, valamint nincsen tartásra képes hozzátartozója.
Amennyiben van az e|látottnak készpénz vagyona, abból is lesz térítési díj bevétel, illetve
ingatlan tulajdon esetén atérítésidíj kiegészítésre jelzálogjogot jegyeznek be, ami majd egyszer
lesz bevétele az intézménynek, reméli, minél később. Fentieken túl a tartásra képes
hozzátaftozó megállapodást köthet az intézményvezetővel, amennyiben eá nem teszi meg,
lehet kezdeményezni a bíróságon ennek a megállapítását. A jövő hónaptól ugyaneú, az ellátást
nyújtja a Gondozóházban is az Intézmény, ami azonban átmeneti. Itt a jövedelme hatvan
százalékakérhető el azintézményi ellátást igénybe vevőtől. Az alapszolgáltatásoknál azellátott
jövedelmét kell alapul venni, az ellátott a jövedelmének2í, illetve 30 százalékát fizetheti meg
efre a céIra. Azért nehéz megmondani, hogy egy ellátott mennyit fizet, mert nem feltétlenül
veszi igénybe minden nap a szolgá|tatást, vagy nem minden nap ugyanannyi őrában,hiszenez
fuggaz egészségi állapotátől, a gondozási szükségletétőLHozzáteszi,hogy azutolsó díjemelés
2020-banvolt, a veszélyhelyzeta|attnem lehetettezeket a díjakat megemelni. Ennek a ténynek,
valamint az önköltség és a normatív támogatás figyelembe vételével alakították ki a
javaslatokat.Hozzáteszi, az öngondoskodásnak valóban nagy a szerepe ebben a rendszerben.
Véleménye szerint amikor azidős ember űgy érzi, hogy szüksége van ellátásra, akkor beadja a
jelentkezését azzal a tudattal, hogy eljön az azidő, amikor ezért neki, vagy ahozzátartozójának
fizetni kell. Megiegyzi, attól függetlenül magas avárakozőkszáma,hogy az egyszeri belépési
hozzájfuulás mértékét tavaly a kétszeresére emelte fel a Képviselőtestület. Véleménye szerint
talán nem szerencsés a szociális intézmény elnevezés, hiszen nem szociális, hanem
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rászorultsági alapon működik a szolgá|tatás, kor, egészségi állapot, betegség miatt szükséges
ez az ellátási forma, és nem azért, mert az ellátást igénybe vevőnek alacsony a jövedelme. Ez
azigénylő egy hiányzó sztikségletét elégíti ki, amelynek az önköltség alapjan ez az áta.

Grőber Attila önkormanyzati képviselö
Megkérdezi, hogy a 137 fő tartós ellátott köziil hány f(í térítési díját egészíti ki az
Önkormányzat.

Szalainé Tihariyi Andrea intézményvezető
Elmondja, jelenleg I2I fő a tartós bentlakásos ellátottak szártao ennek oka, hogy a Batát utca
4-6. szám alatti ingatlanban megüresedett helyekre nem vettek fel ellátottakat annak érdekében,
hogy a Gondozóházat át tudják költöztetni. A l2l főből 69 fő tudja megfizetni a teljes térítési
díjat, ez az összes ellátott 57 százaLéka. Jövedelem alapján 15-en fizetik meg, készpénzvagyon
aIapjan I fő, az ingatlanvagyon alapján 3 fő, megállapodás alapján pedig 50 fő ftzeti meg a
térítési díját.

Hozzáteszi, hogy a megállapodás esetében nem ismert a pontos anyagi forrás. A nyugat-európai
tendenciák késéssel ugyan, de Magyarországon is megjelennek. Sokan járnak ki Ausztriába
dolgozni, ahol egy személyben |átJák el az idős ember gondozását. Nyilván ebben az esetben a

családnak a teljes bérköltséget meg kell fizetníe az ápoló részére. A magyar társadalom
elöregedése egyelőre feltartőnathatatlannak látszik,' az évtized végére a lakosság negyede 65
év feletti lesz. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a 65 év felettiek öregek, hiszen az öregség
fogalma kitolódik. Véleménye szerint ez a terület paradigmatikus változások előtt áll. A
háromgenerációs családok számának jelentős csökkenését okozza az is, hogy a fiatalok a
munkahely miatt akár az ország egyik területéröl a másikra, vagy külföldre költöznek. A
megelöző generáció közvetlen családi támogatás nélkül marad, ezá|tal csakis az intézményi
keretek jelenthetnek megoldást. Azzal,hogy az Önkormányzatielenvan szolgáltatóként, sok
pápai családnak segít. Véleménye szerint megbízhatő, jó szolgáltatást nyújt az Önkormányzat,
ezért nem véletlen, hogy az igény továbbra is jelentős ezek iránt a szolgáltatások iránt.
Hihetetlen nagy az igénybe vevők köre, a számokból látszik, hogy ezt ezzel a fajta
szoIgáLtatással nem lehet megoldani.

Venczel Csaba önkormányzati képviselő
Elmondja, hogy tíz éve a Kormány egyik legftibb törekvése a családok támogatása, melyen
elsősorban a gyermekvállalás támogatását kell érteni. Emellett a Kormány az időskoruak
gondozására is ösztönzi a családokat. Áláspontja szerint a nyugdíjemelés, illetve a ].3. havi
nyugdíj bevezetése is a családok gazdálkodását erősíti. Hozzáteszi, hogy bár jelen esetben
jelentős a díjtételek emelkedése, úgy gondolja, hogy amennyiben az idősek nem vennék
igénybe ezt a szolgáltatást, a családnak sokkal többe kerülne az ellátásuk Véleménye szerint a

szociálisan rászoruló idősek számára a rendelet-tervezet elfogadását követően is biztosított az
ellátás. A korábbi emelések is megmutatták, hogy a családok a megemelt díjakat is ki tudták
fizetni. Elmondja továbbá,nehéz összehasonlítani, hogy bizonyos településeken mennyit vállal
az önkormányzat. Megnézte több település önköltség, illetve térítésí díj számítását, és arra
jutott, hogy a legtöbb önkormányzat hasonló döntéseket fog hozni, vagy már hozott is az elmúlt
időszakban.

Grőber Attila önkormrányzati képviselő
Egyetért Venczel Csaba önkormányzati képviselővel a tekintetben, hogy eltérő megoldásokkal
ugyan, de a legtöbb településen emelkednek a térítési díjak. Egyetért azzal is, hogy
paradigmaváltás kell. Véleménye szerint egészen biztos, hogy több és különböző szolgáItatőra
lesz szükség.Hozzáteszi, hogy nyilvánvalóan ez egy szo|gá|tatás, amelyet valamilyen módon
finanszírozni kell magánszolgáltatők, egyházak, önkormányzatok által. Fontosnak tartja az
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otthonélés támogatását is. Véleménye szerint több száa embert fog érinteni, hogy acsaládiház,
amelyben élnek, időskoruak számára nem megfelelö. A következő időszak fontos feladat lesz
ennek a problémának a megoldása, főként akkor, ha sorban állás van a férőhelyek miatt. A piaci
alapú ellátások tekintetében is megvan az elhatározás.

Elmondja, hogy a magánszolgáItatők már hosszú évek óta jelen vannak a piacon, így a pápai
kistérségben is. Mar pápai szolgáltatőval is tángyaltak enől. Azon sem lepődne meg, ha ebben
az évben módosítani kellene a Helyi Építési Szabályzatot annak érdekében, hogy egy ilyen
jellegű létesítmény megépítése lehetővé váljon. Egyetért azzal, hogy az ember ólete során
kialakított életterek nem feltétlenül alkalmasakazegészségi állapot okán kialakult rászorultsági
helyzetben a mindennapi életre. Az épület adottságai, például a bejárathoz felvezető
lépcsőfokok is elzárhatnak valakit a külvilágtól, ezeknek az akadálymentesítését nagyon nehéz
megoldani.

Pintér Kálmán önkormányzati képviselő
Elmondja, hogy akik 65 évesen mennek nyugdíjba, ledolgoztak 50 évet. 50 év alatt tekintélyes
összeget fizetnek az államnak. Nagyrészük nem éri el a nyugdíjkorhatárt sem, az általuk
befizetett összegek az államkasszában maradnak. Véleménye szerint az államnak nagyobb
mértékben kellene gondoskodniaaz időskoruakról. Kiemeli, hogy a ].3. havi nyugdíjat egyedül
a Fidesz nem szavazta meg. Az em|ített 270 ezer forintos nyugdíjat a nyugdíjasok körülbelül
40 száza|éka nem kapja meg. A nyugdíjasok nagyobb támogatást várnának az államtó| hiszen
i|yen térítési díjak mellett esélyük sincs bekerülni az intézménybe.

Megjegyzi, hogy ennél összetettebb volt, amiről beszéltek. Elmondja, hogy ma már a
társadalomtudomány nem a 65 éveseket, hanem azannál jőval idősebbeket tekinti időskorúnak.
A vrárható élettartam különböző mértékben ugyan, de kitolódik az európai és az ázsiai
kultúrákban is. Japánban tömeges a 90. életévet betöltött személyek száma. Tudatában van
annak, hogy sajnos sokan fiatalabb életkorban elhunynak. Annak a világnak, hogy valaki
helyett más fizessen, véleménye szerint vége van. Nyilván lehetne úgy dönteni, hogy az
Önkormányzat többé nem nyújtj a ezt a szolgáltatást, azonban ez nem lenne egy jó döntés,
hiszen pont azt a megoldást keresik, hogy a jogszabályok által adott lehetóségeken belül minél
több pápai ember számíra tudják ezt a szolgáltatást nyújtani. Nyomatékosan felhívja a
figyelmet arra, hogy egyszerre két dolgot kell figyelembe venni, az egyik valóban az igénybe
vevő jövedelmi helyzete, a másik annak a családnak a vagyoni helyzete, akitől ezt a
gondoskodást az Önkormányzat átyállalja. Abban a vagyonban a szolgáltatást igénybe vevő
egész élete munkája benne van.Ezáltal azévek alatt felhalmozott jövedelem nem a következő
generációt gazdagítja, hanem annak a vagyonnak egy része azt illeti időskorában, aki azt
felhalmozta, hiszen szüksége van tá.

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

Megállapítja, hogy a rendelet-t ervezettelkapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs.

Kéri a te stül et átlásfo gla|ás át a ren de let-tew ezettel kapcsolatb an.

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat né|ki1,5 tartózkodás mellett megalkotja
az a|ábbi rendeletet:
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Pápa Város Képviselőtestülete a Pápa
városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendj érő1, a ftzetendő térítési
díjak megállapításátől sző|ő 912020. (III.31.) önkormányzati
rendeletet módosító, fenti számú önkormányzati rendeletét, az
elöterj esáésben foglaltaknak megfelelően megalkotj a.

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

Hataridő: azowta|
Felelős: Dr. Nagy Krisztinajegyző

Dr. Áldozó Tamós 9.53-kor szünetet rendel el, majd ]O.I7-kor folytatódik a napirendek
tárglalósa.

6. Pápa Város ÖnkormányzataKépviselőtestületének ,..12023. (...) önkormányzati
rendelet-tewezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a
gyermekek és a íiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható ellátásokról
és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 412020. (II.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Ádozó Tamás polgármester

A rendelet-tewezetet a Humánerőforrás Bizottság és a Gazdasági Bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászóIás.

Megállapítj a, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzilszőlás nincs.

Kéri a testület állásfoglalását a rendel et-tew ezettel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:

4/2023. űI.23.) önkormánvzati rendelet
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal
felnőttek rászorultságara tekintettel nyújtható ellátásokrőI és az
ezzel kapcsolatos eljárási szabályokrőI szőIő 412020. (II.14.)
önkormányzati rendeletet módosító, fenti számű önkormányzati
rendeletét, az előterjesáésben foglaltaknak megfelelően
megalkotja.

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

Határidő: azonrtal
Felelős: Dr. Nagy Krísztinajegyző
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7, PáPa Város Önkormányzata Képviselőtestületének..../2023. (...) önkormányzati
rendelet-tewezete az államhár:Í,arrtáson kívüli forrás átvétetérő| és átadásáról
szőlő 25 1201 9. (XII. 1 9.) önkormá ny zati rendelet m ódosításáról
Előadó: Dr. Ádozó Tamás polgármester

A rendelet-tewezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Elmonda, hogY a rendelet-tewezet a külső szervezeteknek történő fonás-átad ás szabályozását
szigorítja. A rendeletben eddig az szercpelt csak, hogy nem részesíthető támogatásban, akinek
az ÖnkormánYzattal szemben köztartozása van, most bármely más tartozás-(inkormányzati
intézménY nek, gazdasilgi társ as ágnak való tartozás) miatt is UiLar t \esz a támo gatás.

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

MegállaPÍtja, hogy a rendelet-tewezettelkapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs.

kéri a te stül e t állásfo glalilsát a rende let-tew ezettel kapcsol atb an.

A KéPviselőtestÜlet L4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:

Pápa Város Képviselőtestülete az
állaínháztartáson kívüli fonás átvételéről és átadásráról szóló
251201,9. (XII.19.) önkormányzati rendeletet módosító, fenti
szétmí önkormrányzati rendele tét, az előterj esáésben foglaltaknak
megfelelően megalkotj a.

utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésé r:ől - a helyben
szokásos módon - gondoskodjon.

Határidő: azotatal
Felelős: Dr. Nagy Krisztinajegyző

8. PáPa Város ÖnkormányzataKépviselőtestületének ...t2023.(...) önkorm ányzati
rendelet-tervezete a vármegyék bevezetésével érintett önkormányzati rendeletek
módosításáról
Előadó: Dr. Ádozó Tamás polgármester

Elmondja, hogy a módosítás által érintett rendeletekben a megyei szövegrészek helyébe a
vármegyei szövegtész fog kerülni.

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

Grőber Attila önkormányzati képviselő
VéleménYe szerint a vármegye elnevezés körül kialakult vita közel áll a politikai hisztihez.
Alságosnak tartja, hogy a vármegye elnevezés ellenzői szerint ez visszalépést jelent a
kÖzéPkorba . Azon azonbanlehet vitatkozni, hogy ez az elnevezés archaizálő-e.Elmondja, hogy
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a vármegyerendszer egy ezeíéyes történelmi hagyományt idéz fel, hiszen a 
.Yárm7Uj_ 

a

mindenkóii központi hátalommal szemben amagyffi alkotmányosság védőbástYájavolt. UgY

gondolja, nem az a kérdés, hogy hívják, hanem hogy mi a funkciója.Hozzáteszi, avármegYét
'n"^ 

uiuralkodó által kinevezéu föispán vezette, hanem a nemesség á|tal váIasztott vice vagY

alispán. Áláspontja szerint a magyaí közéIet azért prob\émás, mert nem a valódi Problémákra
konientrál, hanem álságos, köÚ}en megjegyezhető dolgokra. A valódi kérdés az, hogY a

vármegye rendszer bevózeÉse a magyar történelmi hagyományokat követi-e a tekintetben,

hogy i'magyar alkotmányosság vedóbastyaj a lesz, vagy pedig, ahogy Franciaországban, a

köiionti traiátom meghosizabbíiott keze. Kérdés még, hogy mi legyen avármegyék funkciója,

.""i.p", mennyire le,lyen forrásuk, feladatuk, vagy mennyire üresedjenek ki. KéPviselŐként

fontos kötelességük, hógy ezeketa vitákat valódi vitaként érleljék ki, hogy ne egY néven, hanem

annak alkotmányos kerétein vitatkozzanak. Hozzfuteszi, mindkét elkéPzelés mellett lehet

legitim módon érvelni. A Tisza Kálmánról elnevezett utcánál előjött ez a víta, aki egYébként

mégszüntette azautonómiával bíró közösségek rendszerét Magyarországon. Amellett is lehet

érvóhi, hogy a megyéket nagyobb hatalommal kell felruházni annak érdekében, hogY az

alkotmányoiiág hetfiorei legyinek. Véleménye szerint aközéletet az tisztítaná meg, ha valÓdi

viták lennének, nem pedig nyelvi hisztéria.

Dr. Ádozó Tamás polgármester

@nemarró1szólt,amirőlkellettvo1na.Személyszerintahe1yi
uuronó-iák rendszórében hisz, a megye pozíciőját is máskéPP Látná, ha megkérdeznék.

Hozzáteszí, hogy 1998 óta megyegyűlési képviselő. Az 1998 utáni években sem az a megye

volt, amelyet ő annak gondolt volna. Ugyanebben az Ídőszakban a megye tartotta fenn a

kőrházatés a szociális intézményeket, ennek ellenére álláspontja szerint neínezlenne aszerepe.

Franciaorsz ágban annak idején a megyei köztihálőzat fenntartása és fejlesztése megYei

hatáskör uolr Vél..énye szeiint annak lenne értelme, hogy ez avá|asztott kéPviselŐk, és nem

egy állami intézmény fólügyelete alatt legyen. Az elnevezéssel összefüggésben elmondja, hogY

u 1010-.. években tiudapÓ.ten tartott vitán, ahol azakkor még\étező Együtt -a Korszakváltók
pártjaegyik képviselőjels résá vett, elmondta, hogy a hagyományos elnevezésekből jó lenne

sokka1 tótbet visszahozni, hiszen a polgármesteren és a jegyzőn kívül más elnevezést még nem

használtak a hagyományo. *ugy*ihévezésekből. 1990-bena jegyző elnevezés használata is

furcsa volt. A polgármester a német szó tükörfordítása, annak idején városbíró volrt az

elnevezése. A nem a jogszolgáItatás területén dolgozó bítő közigazgatási elnevezés volt,

szolgabírónak, foszolgáUiionut nevezték. Erre az Együtt képviselője megjegyezte, hogY ezek

az e\nevezések a Horthy rendszerre emlékeztetik.

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

hozzászőIás.

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

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 1_4 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az

alábbi rendeletet:

Pápa Varos Önkormány zatának Képviselőtestülete a vármegyék
bev ezetésével érintett önkormá ny zati rendeletek módosításáról

szóló fenti számú önkormanyzati rendeletét, az előterjesáésben
foglaltaknak megfelelően megalkotj a.
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Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről - a helyben
szokásos módon - gondoskodjon.

Hataridő: azowtal
Felelős: Dr. Nagy Krisztinajegyző

9, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ...12023. (...) önkormányzati
rendelet-tervezete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 37l20Z0. (XII.21.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Áldoző Tamás polgármester

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Függetlenül ajelen előterjesáéstől elmondja, hogy aközösségi együttélés alapvető szabályairől
és ezekmegsértésének jogkövetkezményeiről szóló rendeletek helye mégbizonytalan a magyal
jogrendszerben. A Kormanyhivatalok, illetve a Kuria döntései visszatérően érintik ezeket a
helyi szabályokat, kell még egy kis idő, mire ez kifonja magát. Vannak olyan esetek, amikor
az összhangot nem a képviselőtestületeknek kellene megteremtenie, hanem a jogalkotóknak a
Parlamentben. Véleménye szerint a hulladékkal kapcsolatos magatartások esetében a
szankciórendszer hiányos. A zöldterületen való parkolás esetében is van olyan kúriai döntés,
amely belső ellentmondásokra hívja fel a figyelmet. Amennyiben törvényességi felhívás
érkezik ebben a kérdésben, akkor a rendelet módosítása ismét a Képviselőtestület elé keriil
majd.

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tewezetben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászőlás.

Megállapítja, hogy a rendelet-tewezettel kapcsolatban kérdés, hozzászőlás nincs.

Kóri a testület állásfoglalását a rendel et-tew ezettel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 14 igen szavazaltal, ellenszavazat és tutózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:

7/2023. űI.23.) önkormánvzati rendelet
Pápa Város Önkormany zatának Képviselőtestülete a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének
j o gkövetke zmény eir ől szőlő 37 l 2020 . (XIL21.) önkorm ány zati
rendeletet módosító, fenti számú önkormányzati rendeletét, az
előterj esáésben fo glaltaknak megfelelően megalkotj a.

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

Hattíridő: azonnal
Felelős: Dr. Nagy Krísúinajegyző
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10. I. Pápa Város Településszerkezeti tervének módosítása
Elöadó: Dr. Ádozó Tamás polgármester

Mezei Lászlő varosi főépttész

A napirend tárglalósán jelen van Mezei László városi Jőépítész.

Az előterj esztést a Gazdasági Bizottság egyhangf lag elfogadásra j avasolj a.

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

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesaéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az a|ábbi
határozatothozza:

8 12023, (-II.23.| határ ozat
L Pápa Város Önkormrányzatának Képviselőtesttilete a

Magyarország helyi önkormányzatairől szőló 20LL. óvi
CLXXXX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az
épített kömyezet alakításátől és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 9/B. § -ában meghatározott feladatkörében
eljáwa a I2Ll2019. (IX.26.) határozatával elfogadott Pápa
Város Településs zerkezeti Terve módosítását a hatátozat 2-3.
mellékleteiben foglaltak szerint állapítj a meg:

2. melléklet: Pápa Város Településszerkezeti Terv leírásának
módosítása

3. melléklet: az M=1:15000 méretarányil ,,TSZT" jelű
,,Településszerkezeti Terv" tervlapja.

A változfisok a változással érintett területeken összesen 21,,4

BIA érték többletet eredményeznek.

2. Pápa Varos Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a
polgármestert, hogy Pápa Város Településszerkezeti Terve
módosítását a településfejlesztési koncepciőríI, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szőIő 3 1 4 l 20 1 2. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.

§ (2) bekezdésében foglalt módon tegye közzé és küldje meg
az éintett szerveknek.

Határidő : azonnal, illetve folyamatos
Felelős: Dr. Ádozó Tamás polgármester

Mezei LászIő varosi főepitész
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II.Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének ....12023. (...)
önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Helyi Epítési §zabályzatáról szóló
1412019. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Ádozó Tamás polgármester

Mezei Lászlő városi főépííész

A napirend tárglalósán jelen van Mezei László városi /őépítész.

A rendelet-tewezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-o a rendelet-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászőIils.

Megállapítja, hogy a rendelet-tewezettel kapcsolatban kérdés, hozzőszőlás nincs.

Kéri a te stület állásfo glalását a rende let-tew ezettel kapcsolatb an.

A Képviselőtestület 14 igen szavazattaL ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja az
alábbi rendeletet:

8/2023. flI.23.) önkormánvzati rendelet

|ápa Város Önkormany zatának Képviselőtestülete a P ápa Helyi
Epítési SzabáIy zatfu ól szőIő 14 l 2019 . (IX.26.) önkormányzati
rendeletet módosító, fenti számú önkormányzati rcndeletét, az
előterj esztésben foglaltaknak megfelelően megalkotj a.

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

Hataridő: azowtal
Felelős: Dr. Nagy Krisúinajegyző

11. Beszám olő az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék
Kezelési Önkormányzati Társu lás 2022, évi tevékenységéről
Előadó: BázsaBotond lrhel elnök

A Gazdasági Bizottság a beszámolót 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás
mellett elfogadásra j avasolj a.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóban foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzásző|ás.

Grőber Attila önkormányzati képviselő
Elmondja, hogy fogalma sincs, ki Bázsa Botond, de véleménye szerint egy önkormányzatot
illik komolyan venni. Ha már személyesen nem tud eljönni, legalább a hivatalának egyik
munkatársa eljöhetett volna aziléste, különösen akkor, amikor ennek a társulásnak 879 millió
forint kintlévősége van. A társulásnak 1,58 település a tagtra. A társulás követeléseinek
mértékére való tekintettel vélelmezi,hogy aKÖZSZOLG Nonprofit Kft. számátasem tudott a
társaság túl sokat fizetni. Tudomása szerint az OLAF vizsgálat novemberbenlezárult, mely
során négy magyarcrszági regionális hulladékgazdálkodási projektet vizsgáltak, köztik az
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észak-balatonit is. A négy projekt esetében különböző okokra hivatkozva, hogy például
kezeletlen biológiai hulladékot is letettek, az OLAF 4.4 milliárd forint visszavonását javasolja

az Eurőpai Bizottságnak. Hozzáteszi, a királyszentistváni hulladéklerakó múszaki átvételét

megelőző napon tüzeset volt, leégett a hulladékkezelő egy része, ez nem a jelenlegi, hanem az

előző elnök, Czavrt János elnöksége alatt történt. Megjegyzi, ő is hasonlóan komolyan vette a

Képviselőtestület előtti megjelenést. Bár nemes gesztus, hogy Elnök úr írásban válaszol a

felmerülő kérdésekre, de fentiek ismeretében különösen fontos lenne, hogy az elnök eljöjjön az

ülésre, megiegyzi a hamarosan bevezetésre kerülő országbérlettel ezt viszonylag olcsón meg

tudja tenni.

Unger Tamás alpolgármester
Pontosítja Grőber Attila önkormányzati képviseIőhozzászólását a kintlévőségek tekintetében.

Elmondja, hogy azok bérleti díjakból szátrmaznak ez nem a szolgáItatók tulajdonában lévő

PgH rft kintlévősége, hanem a tarsulás kintlévősége a kft-vel szemben. A hulladékkezelők
ftnanszirozása kedvező változásokon ment át2022.július 1-től kezdődően. Tulajdonképpen a

teljes költségalapú elszámolás irányábatörtént elmozdulás, amelynek következtében a jelenleg

láthatő költségeket a szolgá|tatók és a nonprofit kft. közötti szolgáItatási szerződésben foglaltak

alapján teljes mértékben kifizettek, ezáltal a KÖZSZOLG Kft. finanszírozása jobb, mint

korábban volt. Ebből a szempontból semmilyen probléma nem merült fel a helyi szo|gáItatőval

kapcsolatban. A probléma az elmaradt bérleti díjakkal van, hiszen ez szolgálna az amortizáciős

költségek íedezésére, a szolgáItatási díjak, amelyeket az állam finanszíroz a szolgáItatók felé

csak részben adnak fedezetet a bérleti díjnak a megfizetésére. Volt olyan év, hogy a bérleti

díjakat annak érdekében állapították meg 0 forintban, hogy elkerüljók a nonprofit kft.

fizetésképtelenségét. Elmondja továbbá, hogy július 1-től egy rendszerbeliváltozás lép életbe,

hiszen egyszemélyes koncesszorként a MOL Nyrt. lép be ebbe a szolgáltatási rendszerbe. A
társaságnak számos elképzelése van a rendszer múkodtetésével kapcsolatban. Annyi ismert,

hogy év végéig a szolgáltatóknál nem történik vá|toztatás, illetve elindul egy olyan

felülvizsgálat, amely folytán 2O24-tőI egy regionális koordinátor vezetésével át fog alakulni a

hultadékgazdálkodási- és szálLítási rendszer is. A most ismert területek is megváltozhatnak,

Pápa helyzete előnyös lehet ebben a rendszerben. Az OLAF vizsgáIaftőI a beszámolóban

leírtakhoz képest nem tud új információval szolgálni, a következő lépések nem ismertek. Az
említett összeg egy aján|ás a Bizottság felé, amelynek tarta|mát a Bizottságnak joga és

kötelezettsége is vizsgálni. Valószínűleg indul majd egy operatívabb, a íemzeti hatóságokat
jobban bevonó vizsgálat is, ami aúánmegállapítja azaján|ás jogszeniségét vagy helytelenségét.

A beszámolóban felsorolt projektekben megtörtént az előzetes közbeszerzési

minőségbiáosítási eljárás, valamint azok lebonyolítása, és több esetben megtörtént apérungyi
elszámolás. Egy projekt esetében a végleges fenntartási kötelezettség is lezárult már, sőt van

olyan projekt, ahol a dokumentumtárolási kötelezettség is megszűnt. Ezek a projektek

Iezáru\tak, ezeket ellenőrizték, ezétt a tarsulás vezetése úgy gondolja, teljes mértékben

b izony íthat ő a p ály énatok j o g szerű leb ony o l ít ás a.

E§yetért azzal, hogy nemsokára azlesz a nagy kérdés, hogy a koncesszor belépésével mikónt

változikmeg a szolgáItaíás. Reméli, hogy a szolgáItatás minősége javulni fog. Egy tájékoztatőn
azthalloíta, hogy tljraáIta\ánossá válik azivegés a múanyag csomagolóanyagok visszaváltása,

ami véleménye szerint nagy könnyebbség lenne a környezetnek és a fogyasztóknak egyaránt.

Elmondja továbbá, hogy van egy kötelezettsége a városnak, aminek nem tud eleget tennÍ, ez a

rekultiváció második ütemének a végrehajtása. A hulladékkezelési díjakból nem képződött
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fedezet a rekultiváctőra. Hozzáteszi, a Magyar Álam fele1 a Bizottság felé ezért a
kötelezettségért. Ez további beavatkozásokat jelentene a Téglagyátiúti szeméttelepen.
Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóban foglaltakkal kapcsolatban további kérdés,
hozzászólás.

Megállapítja, hogy a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászőlás nem hangzott el.

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 2 igen szavazattal, 2 e|lenszavazattal és 10
tartózkodás mellett az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás
2022. évi tevékenységéről szőlőbeszámolót nem fogadja el.

Németh Csaba önkormányzati kepviselő a kepviselőtestület üléséről távozott. Jelen van I3 /ő.

12. Veg5,1es ügyek
a) Jelentés a Kópviselőtestület nyílt lejárt határozatainak végrehajtásáról

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

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszav azat és tartózkodás nélkül az atábbi
határozatothozza:

9 12023. QI.23.\ határ ozat
Pápa Varos Önkormany zatánakKépviselőtestülete a 10212022.
(X.20.) hatátozat, a1,I0l2O22. (XI.30.) határozat, a1,1,4; II7;
1 1 8; 1 1 9; 126 12022. (XII. 15.) határozatok végrehaj tására adott
jelentést elfogadja.

c) Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye alapító
okiratának módosítása

Az előterjesztést a Humánerőfonás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Elmondja, hogy a Barát úca 4-6. szám alatti épület kitirülése esetén a Képviselőtestületnek
döntenie kell az ingatlan hasznosításáról, mely komoly kihívást jelent, hiszen ez egy
nagyméretű műemlék épület, mtiemléki környezetben.

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

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

határozatothozza:
10 12023. II.23.\ határ ozat
1.

Pápa Város Önkormany zatának Képviselőtestülete Pápa Varos
Önkormany zatánakEgyesített S zociális Intézménye Időskoruak
G ondozőháaa telephelyének válto zásár őI dönt, az Időskoruak
Gondozóháza telephelyének címe 8500 Pápa, Barát atca 4-6.
számről 8500 Pápa, Barát utca 3. számr a módosul.

2.

Pápa Város Önkormany zatának Képviselőtestülete Pápa Varos

Önkormán y zatának Egy e sített Szo ciális Intézmény e A01, l 246 -

212023. számí módosító okiratát, valamint A01,1246-312023.

számít módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapítő

okiratát - melyek az előterjesztés mellékletét képezik
jóváhagyja.

A Képviselőtestület döntése a törzskönyvi nyilvántartásba

történő bejegyzés napján lép hatályba.

A Képviselőtestület utasítja a jegyzót, hogy a hatánozat

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye

meg.

A Képviselőtestület felhata|mazza a polgármestert a módosító

okirat aláírására, illetve hiánypótlás esetén a módosító okirat

ismételt benyújtásához szükséges intézkedések és

j o gnyilatko zatok megtételére.

Hataridő: azonnal
Felelős: Dr. Ádozó Tamás polgármester

Dr. Nagy Krisztina jegyző

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési
osztályvezető

3.

A Képviselőtestület utasítja Pápa Város Önkormányzatának
Egyesített Szociális Intézménye intézményvezetőjét, hogy az
alapítő okirat a\apján a Szervezeti és Működési SzabáIyzat
szükséges módosítását végezze el, és az egységes szerkezetű
szabályzatot terjessze Pápa Város Onkormányzata
Képviselőtestületének Ügyrendi és Összeferhetetlenségi
Bizottsága elé j óváhagyásra.
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Hattáridö: benyújtásra: 2023. március 3],.
jóváhagyásru: 2023. április 30.
Felelős: SzalainéTihanyiAndreaintézményvezető

Pápa Város Önkormányzata
Képviselőtestületének Ügyrendi és
Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke

d) Pápa Város Településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról szóló
döntés

A napirend tárg,lalásánál jelenvan Mezei László várositőépítész.

Az előterj esztést a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra j avasolj a.

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

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesáéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tafiózkodás nélkül az alábbi
határozatothozza:

1,1 12023. ilI.23,\ határ ozat
Pápa Város' Önkormanyzatának Képviselőtestülete a
településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szőlő 41912021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: TTR.) 59. § (2) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével az alábbi döntést hozza:

í. Pápa Varos Önkormany zatának Képviselőtestülete a Future
Investor Kft. (9500 Celldömölk, Vasvári Pál u. 1OlA.IIl4.)
álta| készíttetett telepítési tanulmányterv 4. változata alaplán
támo gatj a P áp a V aro s Önkormány zata Képv ise l őte stül etének
Pápa Helyi Építési SzabáIyzatáról szóló L4lz}tg. (IX.26.)
önkormányzati rendelet módosítás át a pápai 19441119 . hrsz-ú,
természetben aPápa,Yizműu. 6. szénn alatti ingatlant érintő
övezeti és szabályozási előírások vonatko zásában.

2. P áp a V áro s Önkormány zatának Képvi s előte stül ete az Almádi
Borkert Kft. (8500 Pápa, Kuruc u. L6la.) áItal készíttetett
telepítési tanulmányterv alapján támogatja Pápa Város
Önkormányzata Képviselőtestületének lapá Hetyi Epítési
Szabályzatfuől szőló 1,412019. (IX.26.) önkormányzati
rendelet és Pápa város településképének védelméről szóló
önkormányzati rendelet módosítását a pápai 3564 és 3565
hrsz-ú, természetben a Pápa, Szent Lászlő utcában található
ingatlanok terv ezett beépítésével összefiiggésben.
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3. Pápa Város Önkormtínyzatának Képviselőtestülete az épített
környezet a\akításáről és védelmérőlszőIő 1997 . évi LXXVIII.
törvény 7. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltakkal
összefiiggésben dönt arról és igazolja, hogy a módosítások
során új beépítésre szánt terület nem keletkezik.

4. Pápa Város Önkormanyzatának Képviselőtesttilete a

módosításokkal összefiiggésben az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgáIatáró| szőló 2l20O5. (I. 11.)

Korm. rendelet szerinti környezeti vízsgá|at lefolytatását és

környezeti értékelés készítését - amennyiben az érintett

államigazgatási szervek azzal egyetértenek - nem taftja
indokoltnak.

5. Pápa Város Önkormán y zatánakKépviselőtestülete elfogadj a a
TTR. 7. § (7) bekezdés szerinti, az előterjesztés 1.

mellékletében szereplő varosi főépttészí feljegyzést a
megalapoző vizsgáIat és az alátámasztő javaslat tartalmára
vonatkozóan.

6. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
feLhatalmazza a polgármestert a szükséges j ognyilatk ozatok,
intézkedések megtételére, a településtervezési szerződések
megkötésére a kérelmezők költségviselése mellett.

7. A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt és a varosi főépftésrt a

határozat végrehajtásával kapcsolatban szükséges
intézkedések megtételére.

Hattíridő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Rádi Róbert váro sfej lesáési osttáIyv eze,tő

Mezei Lászlő varosi főépitész

e) Polgármester szabadságával kapcsolatos döntés

Dr. Ádozó Tamás polgármester

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

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés ,hozzászőIás nem hangzolt eL.

Indítvány o zza az al ább i határ ozati j avasl at elfo gadás át :

,,PápaVáros ÖnkormanyzaténakKépviselőtestülete a Magyarország helyi önkormanyzatafuŐI
szőIő 20LL évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a polgármester

szabadságával kapcsolatos döntéshozata|bőIdr. Ádozó Tamás polgármestertkizárlatekintettel
arra, hogy aziúgy személyesen érinti."

A Képviselőtestület 13 igen szavazatial, elIenszavazat és tartőzkodás nélkül az alábbi

hatátozatothozza:



Pápa Varos Onkormanyzaténak Képviselőtestülete
Magyarország helyi önkormányzatairóI szóló 20L1,.

CLXXXX. törvény 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a

polgármester szabadságával kapcsolatos döntéshozatalből dr.
Xdoző Tamás polgármest ert kizárja tekintettel arra, hogy az úgy
személyesen érinti.

Kéri a testület állásfoglalását az elóterjesztéssel kapcsolatban.

A Képviselőtestület 11

határozatothozza:
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12 12023. (trI23.\ húár ozat
a

évi

igen szavazattal, ]. ellenszavazattal és tartőzkodás nélkül az alábbi

13 l 2023. 0I.23.\ határ ozat
Papa Varos Önkormányzaténak Képviselőtestülete a

közszolgálati tisztviselőkről szőIő 2011. évi CXCIX. törvény
225lC. § (2) bekezdése alapján dr. Ádoző Tamás polgármester
2023. évi 68 nap szabadságának ütemezését a mellékletben
foglaltak szerint jóváhagyja.

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert és a jegyzőt az ezzel
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: Dr. Ádozó Tamás polgármester

Dr. Nagy Krisztina jegyző

;y Krisztina
:gyző

Dr. Ádozó Tamás polgármester
Megköszöni képviselőtársai munkáját és elmondja, hogy a következő képviselőtestületi ülés
tewezett időpontja 2022. marcius 30.

Eá követően a Képviselőtestület nyilvános ülését L0.44 órakor bezárja.

K. m. f.

,tr-
Dr. Aldozó Tamás

polgármester d-ffi%
" ,#lflál t
,t lSV sl

&oru.]9
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