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Kötelező önkormányzati feladatok
• Településüzemeltetés (közvilágítás, köztemető, közterület-fenntartás,

köztisztaság, parkolás, víziközmű-szolgáltatás)

• Egészségügyi alapellátás

• Óvodai ellátás

• Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások (bölcsőde,
intézményi gyermekétkeztetés, szociális alapszolgáltatások)

• Kulturális szolgáltatás (közművelődési alapszolgáltatások, nyilvános
könyvtár)

• Sport, ifjúsági ügyek

• Helyi közösségiközlekedés



Önkormányzat működési bevételek és kiadások 2022. évi előirányzatok

Bevételek E Ft Kiadások E Ft

Közhatalmi bevételek 2 743 810 Személyi juttatások 2 773 023
Működési célú támogatások államháztartáson 
belülről 2 542 817 Munkaadókat terhelő járulékok 397 844

Működési bevételek 981 066 Dologi kiadások 3 024 214

Működési célú átvett pénzeszközök 506 079
- fejlesztéshez kapcsolódó dologi 
kiadás -333 648

Ellátottak pénzbeni juttatásai 40 990

Egyéb működési célú kiadások 1 681 640

Összesen 6 773 772 7 584 063

Maradványfelhasználás 1 718 657



Önkormányzat működési bevételek és kiadások 2022. I. félévi teljesítés

Bevételek E Ft Kiadások E Ft

Közhatalmi bevételek 1 335 633 Személyi juttatások 1 379 730
Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 1 274 057 Munkaadókat terhelő járulékok 196 224

Működési bevételek 543 257 Dologi kiadások 1 392 957

Működési célú átvett pénzeszközök 263 613 - fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás -173 196

Ellátottak pénzbeni juttatásai 13 652

Egyéb működési célú kiadások 796 072

Összesen 3 416 560 3 605 439

Maradványfelhasználás 1 718 657



Közüzemi díj teljesítések összehasonlítása 2021.12.31. és 2022.08.31.

1
5

3
9

4
1

1
2

7
8

3
7

7
5

8
8

2
9

7
0

1
8

0
9

1
1

9
4

9
6

8

6
8

4
0

4
5

8

1
5

7
2

2
1

3
4

4
5

5
2

0
7

5
3

1
9

2
7

5
1

8
2

2

2
9

2
6

9
4

4
1

3
8

1
9

1
7

6
2

4
6

8
0

0
3

4
9

1
2

3
6

7
4

8

4
8

6
6

0
4

2

1
2

1
7

4
7

2
3 5

5
2

3
3

8
2

9

1
8

7
7

7
2

8
9

4

2
4

0
0

0
0

0
0

adatok ezer forintban



Gáz- és áramdíj kalkuláció 2023

Év 2021. 2023 terv Emelkedés 
nettó villamos 

energia

Emelkedés 
nettó gázdíj

Bruttó összes 
emelkedés

Intézmény megnevezése
villamos 
energia gázdíj

villamos 
energia gázdíj

Pápa Városi Óvodák 3 772 10 018 30 176 100 180 26 404 90 162 148 039

PVÖ Városgondnoksága és 
Közterület felügyelete 69 880 3 943 559 040 39 430 489 160 35 487 666 302
PVÖ Egyesített Szociális 
Intézménye 8 516 16 868 68 128 168 680 59 612 151 812 268 508

PVÖ Egészségügyi Alapellátási 
Intézete 314 477 2 512 4 770 2 198 4 293 8 244

Pápai Egyesített Bölcsödék 992 5 017 7 936 50 170 6 944 45 153 66 163

Pápai Polgármesteri Hivatal 3 549 9 398 28 392 93 980 24 843 84 582 138 970

Pápa Város Önkormányzata 20 695 15 949 165 560 159 490 144 865 143 541 366 276

Összesen 107 718 61 670 861 744 616 700 754 026 555 030 1 662 501

kommunális adó 13.022 db 
adótárgy

egy adótárgyra jutó többletköltség 127 669 Ft



adatok ezer forintban
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Helyi adó mértékek

2022.

Adónem Adómérték

Pápa

Adómérték felső határa 2022. szeptember 30-ig költségvetési 

számlára utalt összeg (forint)

Építményadó 1 200 Ft/m2 2 018 Ft/m2 502 015 272

Telekadó magánszemély         30 Ft/m2

jogi személy            50 Ft/m2

366,9 Ft/m2 68 124 472

Magánszemély kommunális 

adója

15 000 Ft/adótárgy/év 31 187,4 Ft/adótárgy/év 205 302 239

Idegenforgalmi adó 450 Ft/fő/vendégéjszaka 550,3 Ft/fő/vendégéjszaka 19 146 178

Helyi iparűzési adó 2 % 2% 1 736 222 032



Önkormányzat működési bevételek és kiadások 2023. évi terv

Bevételek E Ft Kiadások E Ft

Közhatalmi bevételek 2 743 810 Személyi juttatások 2 773 023

Működési célú támogatások államháztartáson 
belülről 2 542 817 Munkaadókat terhelő járulékok 397 844

Működési bevételek 981 066 Dologi kiadások 4 686 280

Működési célú átvett pénzeszközök 506 079 - fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás -333 648

Ellátottak pénzbeni juttatásai 40 990

Egyéb működési célú kiadások 1 681 640

Összesen 6 773 772 9 246 129

Maradvány felhasználás ?



Pápa Város területén a megújuló energiát hasznosító 
berendezések (napelem, napkollektor) elhelyezésére vonatkozó 

szabályok:

• A város településképvédelmi rendeletében H1 és H2 védettségi 
kategóriába sorolt épületeken a berendezések nem helyezhetők el. 

• A területi védettségre kijelölt városrészeken (Belváros peremterületeken 
kívüli részén, Esterházy út környékén, Kisliget környékén) egyedi 
védettséget nem élvező épületeken közterületről nem látható módon lehet 
elhelyezni a berendezéseket.

• Az előző két pontba nem tartozó épületeken a berendezések az épületek 
adottságainak figyelembevételével elhelyezhetők, a Településképvédelmi 
Rendelet Építészeti előírásainak betartásával.



Helyi védett terület térképi lehatárolása





Pápa közvilágításának korszerűsítési lehetőségei
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Hagyományos világítás LED világítás LED világítás + HDMR Smart megoldás

kWh / év 1.246.052 kWh / év

669.576kWh / év

470.879 kWh / év



Csoportos földgáz közbeszerzési eljárás 2022.10.01. – 2023.10.01. 

időszakra vonatkozóan 20m3 feletti mérőkre.

Forrás: Sourcing Hungary Kft.

+ ÁFA



A grafikon a 2023-as villamos energia ár mozgását mutatja.

A piac nagyon hektikusan mozog és a forint-euró árfolyam is jelentősen befolyásolja az árakat,

ezért ez egy tájékoztató jellegű adat, az elmúlt két hónapban 200-470 Ft/kWh intervallumban

mozogtak az árak.

Forrás: Sourcing Hungary Kft.



Földgáz közbeszerzési eljárások

Forrás: Pápai Platán Nonprofit Kft., Pápai Sport Nonprofit Kft.





TELEPHELY ELLÁTOTTI 

LÉTSZÁM 

(FŐ)

TELJES 

TÉRÍTÉSI 

DÍJAT FIZET

(FŐ)

TELJES 

TÉRÍTÉSI DÍJAT 

FIZET 

(%)

VÁRAKOZÓK 

SZÁMA

(FŐ)

Barát u. 3. 44 13 29,54 69

Barát u. 4-6. 15 4 26,67 15

Teveli út 3. 31 25 80,65 15

Vörösmarty u. 

12. (régi)
13 8 61,54

50
Vörösmarty u. 

12. apartman
26 21 80,77

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

IDŐSEK OTTHONA

A 129 fő ellátottból összesen 71 fő fizet teljes térítési díjat 

(55,04 %), és 149 fő várakozik felvételre.



SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

A szociális törvény alapján

 az engedélyezett intézmények férőhely számának legfeljebb 50 %-ára
lehet kérni, (Pápán 137 férőhelyből 55 férőhelyen kell megfizetni),

 legmagasabb összege 8.000.000 forint lehet,

 3 éven belüli megszűnés esetén arányosan vissza kell fizetni,

 az intézmény működtetésére és fejlesztésére kell fordítani.

 Az önkormányzat 2015. május 1-jétől állapított meg belépési hozzájárulást,

amely 2017-ben és 2020-ban módosult.

 Ebben az évben a belépési hozzájárulásból 31.905.555 Ft bevétel

keletkezett.

IDŐSEK OTTHONA - BELÉPÉSI HOZZÁJÁRULÁS



SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

Az önkormányzat a szolgáltatást ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATKÉNT látja

el, indokolt a belépési hozzájárulás felemelése.

IDŐSEK OTTHONA - BELÉPÉSI HOZZÁJÁRULÁS

Belépési hozzájárulással érintett férőhelyek
jelenleg fizetendő 

hozzájárulás javaslat

Egyágyas lakrészben történő 

elhelyezés esetén (Vörösmarty 
utca 12.)

15 
férőhely

3 000 000 
forint/fő

8 000 000 
forint/fő

Kétágyas lakrészben történő 

elhelyezés esetén (Vörösmarty 
utca 12.)

8 
férőhely

2 000 000 
forint/fő

4 000 000 
forint/fő

Egyágyas lakószobában történő 

elhelyezés esetén (Vörösmarty 
utca 12.)

4
férőhely

1 000 000 
forint/fő

2 000 000 
forint/fő

Egyágyas szobában történő 
elhelyezés esetén (Teveli út 3.) 

9 
férőhely

2 000 000 
forint/fő

4 000 000 
forint/fő

Kétágyas szobában történő 
elhelyezés esetén (Teveli út 3.)

22 
férőhely

1 500 000 
forint/fő

2 000 000 
forint/fő



SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

IDŐSEK OTTHONA, IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZA

JELENLEGI NAPI TÉRÍTÉSI DÍJ 
KALKULÁLT NAPI TÉRÍTÉSI DÍJ

2022. decemberéig 

Napi önköltség                 9 074 Napi önköltség     10 151

Központi kv-i támogatás 4 938 Központi kv.-i tám.  4 938

Különbözet 4 136      Különbözet              5 214

Térítési díj 5 000      Térítési díj                 5 200



SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK ÁTMENETI SZÁLLÁSA

JELENLEGI NAPI TÉRÍTÉSI DÍJ 
KALKULÁLT NAPI TÉRÍTÉSI DÍJ

2022. decemberéig 

Napi önköltség                 4 826 Napi önköltség      5 161

Központi kv-i támogatás 1 928 Központi kv-i tám. 1 928

Különbözet 2 898       Különbözet             3 233

Térítési díj 2 000      Térítési díj                3 200



SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK –

NAPPALI ELLÁTÁSOK

 Étkezés (1722) 555 Ft/nap 1 720 Ft/nap

 Ellátás étkezés nélkül (28 093) 1 000 Ft/nap 28 000 Ft/nap

 Ellátás étkezéssel (26 796) 1 705 Ft/nap 26 700 Ft/nap
(demens)

 +

JELENLEGI 
TÉRÍTÉSI DÍJ 

KALKULÁLT 
TÉRÍTÉSI DÍJ 

2022.decemberig

IDŐSEK KLUBJA 



SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK –

NAPPALI ELLÁTÁSOK

 Ellátás étkezés nélkül (2 376) 900 Ft/nap 2 300 Ft/nap

 Ellátás étkezéssel (3 276) 1 500 Ft/nap 3 200 Ft/nap

 +

JELENLEGI 
TÉRÍTÉSI DÍJ 

FOGYATÉKOSOK NAPPALI INTÉZMÉNYE

KALKULÁLT 
TÉRÍTÉSI DÍJ 

2022.decemberig



SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

ÉTKEZTETÉS

JELENLEGI NAPI TÉRÍTÉSI DÍJ 
KALKULÁLT NAPI TÉRÍTÉSI DÍJ

2022. decemberéig 

Napi önköltség                 1 544 Napi önköltség      1 651

Központi kv-i támogatás    296 Központi kv-i tám.    296

Különbözet 1 248      Különbözet             1 355

Térítési díj 455      Térítési díj                1 300

+ Szállítási költség              200 300



SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS-SZOCIÁLIS SEGÍTÉS

JELENLEGI NAPI TÉRÍTÉSI DÍJ 
KALKULÁLT NAPI TÉRÍTÉSI DÍJ

2022. decemberéig 

Napi önköltség                  3 451 Napi önköltség      3 460

Központi kv-i támogatás    100 Központi kv-i tám.    100

Különbözet 3 351      Különbözet             3 360

Térítési díj 2 700      Térítési díj                3 300



SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS-SZEMÉLYI GONDOZÁS

JELENLEGI NAPI TÉRÍTÉSI DÍJ 
KALKULÁLT NAPI TÉRÍTÉSI DÍJ

2022. decemberéig 

Napi önköltség                  3 451 Napi önköltség      3 460

Központi kv-i támogatás  1 860 Központi kv-i tám. 1 860

Különbözet 1 591      Különbözet             1 600

Térítési díj 900      Térítési díj                1 600



SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK 1.

 TÉRÍTÉSI DÍJAK EMELÉSE

 A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJHOZ SÁVOSAN – JÖVEDELEMHEZ

MÉRTEN - MÉLTÁNYOSSÁGI TÁBLÁK KÉSZÍTÉSE

 A TELEPHELYEK SZÁMÁT CSÖKKENTENI KELL:                                                   

A Barát u. 4-6. épület folyamatos kiürítése indokolt. 

 Gondozóházból → 16 fő átkerül a Barát 3. fsz-jére, és

csökkenteni kell a gondozóházi férőhelyet 4 fővel, az idősek

otthona férőhelyeit 16 fővel.

 Demens részleg → 15 fő egyszerre költözik a Vörösmarty utca

első épületébe, így az idősek otthona férőhelye csökken 15

fővel.

 A jelenlegi 137 idősotthoni férőhelyből 106 férőhely marad.

 50 %-os szabály miatt csökken a belépési hozzájárulással

érintett férőhely (5 férőhellyel).

 Az Idősek Klubjába 1-2 fő jár, a feladat ellátható pl. a Szent

Anna házban.



SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK 2.

 A Baptista Sarokkő Gyülekezet megkereste Pápa

Város Önkormányzatát és együttműködést ajánlott

a szociális ellátások feladat átvállalásában. Az

írásban benyújtott szándéknyilatkozatban a

Gyülekezet képviselője kijelentette, hogy a

Gyülekezet egyházi jogi személy szándékában áll az

Egyesített Szociális Intézmény keretében működő

szolgáltatások – a Család- és Gyermekjóléti

Szolgálat és a Gyermekjóléti Központ kivétel –

fenntartói jogának átvétele.

A szándéknyilatkozattal kapcsolatos előterjesztést a 

Képviselőtestület az októberi ülésén tárgyalja.



GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA –

 Pápán 2022. január 1-jén a 0-3 éves gyermekek száma: 988
fő

 2022. szeptember 1-jétől a férőhelyek száma: 250 fő
(korcsoport 25 %-ának felel meg)

 Alkalmazotti létszám: 72 fő

 KIHASZNÁLTSÁG: 64 %!!, lehetséges okok:

- kis településen átadott minibölcsődék,

- falusi CSOK,

- több gyermeket nevelő szülő nem viszi el a kisgyermeket,
ameddig a nagyobb gyermekkel otthon van.

PÁPAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK



GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA –

PÁPAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

„

FÉRŐHELYEK KIHASZNÁLTSÁGA 2022.09.01.

Engedélyezett 

férőhely (fő)

Gyermek-

létszám (fő)

Foglalkoztatotti 

létszám (fő)

SZÉKHELY 
BÖLCSŐDE

64 46 20

FENYVESERDŐ 

BÖLCSŐDE

98 60 27

NAPSUGÁR 
BÖLCSŐDE

88 56 25

Összesen 250 162 72

ÜRES FÉRŐHELY: 88 FŐ



GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA –

PÁPAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSA 
GONDOZÁSI DÍJ ESETÉBEN

„

1 Személyi juttatások 322 146 085

2 Járulékok 45 478 681

3

Dologi kiadások: szakmai anyagok, 

üzemeltetési anyagok (pl. élelmiszer, 

üzemanyag, tisztítószer), informatikai -

kommunikációs költségek, közüzemi díjak, 

karbantartási költségek, szolgáltatások 23 655 000

4 Kiadások összesen: 391 279 766

5 Gondozási napok száma 52 210

6 Napi önköltség (4)/(5): 7 494

7 Központi költségvetési támogatás/nap 6 811

8 Napi önköltség, költségvetési támogatás 683

Havi gondozási díj 683 x 21=14.343 Ft/fő x 250 férőhely= 3.585.750 Ft/hó

43.029.000 Ft/év  



GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA –

 Az intézménybe október-november hónaptól 23 kisgyermek felvételét 

kérelmezték a szülők, DE AKKOR IS MARAD 65 ÜRES FÉRŐHELY

 5 fő tartósan távollévő kisgyemeknevelő nincs helyettesítve

 2 üres álláshely van

PÁPAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

„

TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK

 SZÉKHELY INTÉZMÉNY BEZÁRÁSA – JELENLEG 46 GYERMEKET 

GONDOZNAK

 A GYERMEKEK A FENYVESERDŐ ÉS A NAPSUGÁR BÖLCSŐDÉBEN A

JOGSZABÁLYI FELTÉTELEKNEK MEGFELELŐEN ELLÁTHATÓAK

 ÜRES ÁLLÁSHELYEKET NEM LEHET BETÖLTENI

 GONDOZÁSI DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGET A KÉPVISELŐTESTÜLET 

NEM ÁLLAPÍTOTT MEG



EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS 

Az önkormányzati rendeletben kialakított 6 fogászati

körzetben felmerülő valamennyi költséget a feladat-

ellátási szerződéssel rendelkező egészségügyi

szolgáltatók fizetik.

Háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelők

költségeinél vannak eltérések, attól függően, hogy

- az orvossal van-e feladat-ellátási szerződés,

- egészségügyi szolgálati jogviszonyban van-e,

- hányan, milyen feladat ellátására használják a

helyiséget.

ORVOSI RENDELŐK KÖLTSÉGEI

„



EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS 

Közüzemi és egyéb díj Vidéki ügyelet

(PÖFI)

Központi ügyelet

Áram Nem érkezik számla

Gáz 50 % PÖFI 50 % alapellátás

35.755 Ft

Víz Önkormányzat számlázta 

Bérleti díj Nincs Nincs

Hangrögzítő,tűzjelző 50 % PÖFI 50 % alapellátás

36.365 Ft

ORVOSI ÜGYELET ANNA TÉR 11.

„

Megállapodás alapján a költségek 50 %-át a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye fizeti.



EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS 

 Ügyeleti ellátás jövője: mi lesz az ügyeletes orvos

– mentőszolgálat – sürgősségi betegellátó osztály

feladata?

 Önkormányzati feladat lesz-e  a jövőben az 

egészségügyi alapellátás?

 Külső szolgáltató által ellátott ügyelet díja 
hogyan változik?

DILEMMÁK

„



EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS 

TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK

 A Béke téri orvosi rendelőt az önkormányzat a

jövőben nem kívánja bérelni. Ez az intézkedés évi

1.375.608 Ft megtakarítást jelent.

 Az V. körzet ellátását az Anna tér 11. szám alatti

rendelőhelyiségben kell biztosítani a MÁV-tól
bérelt rendelő helyett (A II. körzet már korábban

átköltözött az Anna térre.)

 A csatolt településrészeken működő rendelőket

indokolt ideiglenesen bezárni. (Tapolcafőn a felnőtt

háziorvos heti 3 órát, a házi gyermekorvos heti 1 órát,

Borsosgyőrön a felnőtt háziorvos heti 2 órát rendel.)



PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

 2019-től a városban kivágott fákat a rászorulóknak juttatta el

a város, amelyre ebben az évben nem lesz lehetőség.

 A megemelkedett közüzemi költségek és egyéb,

létfenntartást veszélyeztető élethelyzet enyhítése érdekében

indokolt az önkormányzati rendelet módosítása, ennek

következtében

- emelkedik a jogosultsághoz kapcsolódó     

jövedelmi értékhatár,
- növekszik a támogatás összege,

- különösen indokolt esetekben egyedi    

méltányosságból legfeljebb 100.000 Ft  rendkívüli     

támogatást állapíthat meg  polgármester.

Az önkormányzati rendelet-tervezetet az októberi ülésén 

tárgyalja a Képviselőtestület.



Pápai Városi Óvodák



• Székhely és 7 tagóvoda jelenleg

• Engedélyezett gyermeklétszám: 728, ebből betöltött: 608

• Üres álláshely: 6



Kormányhivatallal, Magyar Államkincstárral folyamatban lévő egyeztetés 
függvényében: 

• Szivárvány Tagóvoda 5 csoportjának áthelyezése a volt Csókai 
óvodába 4 csoportszobába és a tornaszobába, és

• a Tókerti Tagóvoda 3 csoportjának áthelyezése az Erzsébetvárosi, a 
Székhely (Huszár) és a Fáy Tagóvodába.

VAGY

• Szivárvány Tagóvoda 5 csoportjának áthelyezése a többi tagóvoda 
tornaszobájába.



Pápai Platán Nonprofit Kft.



Azonnali intézkedések

• Nem lesz jégpálya.

• Nem lesz több rendezvény az idei évben (kivéve az állami 
megemlékezések és a pályázati kötelezettségből adódó programok). 

• Október 24-30-i héten a gyerek, ifjúsági és felnőtt színházi évad 
előadásainak megtartása a JMK-ban.

• Október 31-től a Kékfestő Múzeum a teljes fűtési szezon idején 
előzetes bejelentkezés alapján látogatható.



Azonnali intézkedések

• A fűtési szezon kezdetén
• bezár a Huszár Közösségi Ház, melyben temperáló fűtést biztosítanak, a 

kollégák és a közösségek átköltöznek a színházépületbe. 
• a Kékfestő Múzeum átköltözik a Kastély épületébe, a Kékfestő Múzeumban 

levő irodákban temperáló fűtés lesz;
• a Könyvtárban a kölcsönző terekben maximum 18 C° lesz, a hátsó házban 

temperáló fűtés, a kollégákat kevesebb irodában helyezik el, amíg lehet, 
klímával fűtik az irodahelyiségeket;

• a színházépületben a nézőteret és a színpadot nem fűtik, a kollégákat 
kevesebb irodában helyezik el;

• a Kastély épületében valamennyi nem használt helyiségben 15 fokra állítják 
be a termosztátokat, a folyosókon a radiátorokat 2-es fokozatra állítják.



További intézkedések:

• A Kastély a január havi záráson túl szükség esetén februárban is zárva 
tart.

• A Könyvtár és a színházépület is bezár januárra.



Pápai Sport Nonprofit Kft.



• 2022. október 1-jétől díjemelés

• Spartacus sportpálya bezárása

• Perutz sportpálya öltözőinek bezárása, öltözőkapacitás biztosítása 
a Sportcsarnokban

• Sportcsarnokban kizárólag az I. szint fűtése

• Sportcentrum bezárását nem tervezi, nyitvatartási idő módosult



A Képviselőtestület lehetőségei

• Adóemelés

• Díjak emelése

• Civil szervezeteknek az eddig megállapítottakhoz képest további
támogatás nincs

• Létszámstop van

• Létszámleépítés egyelőre nincs, de szükséges annak vizsgálata, hogy
indokolt-e a létszámleépítés a kapacitások elvárható szintű
fenntartása mellett

• Energetikai beruházások

• Csak a már megkezdett beruházások folytatása



pÁpA vÁRos öNxonnrÁNyzar,q. xÉpvIsBr,órBsrür-nrÉ,Nnr
caznnsÁcI rrzorrsÁca

Szám: E0'1 l 4 67 - 1 1 l 2022.

Jegyzőkönyv

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének GazdaságiBizoítsága2022.
október 03 -{ín 14 óra 00 perckor a Y árosháza épületének üléstermében
megtartott nyilvános üléséról

Jelen vannak: Németh Zsolt bizottsági elnök,
Bakos László, dr. Vaitsuk Mária, Süle Zsolt, Pintér Kálman, Grőber
Attila, Domonkos László bizottsági tagok

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester
Dr. Nagy Krisáina jegyző
Dr. Benkő Krisáina önkományzati és szeruezési osztályvezető
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető
Benecz Rita szociális és közigazgatási oszíályvezető
Rádi Róbert varosfej lesáési oszlályvezető
Mészáros Csaba ügyvezető - Pápai Városfejlesáő Társaság Kft.
Boros Katalin ügyvezető - Pápai Platán Nonprofit Kft.
Tarsó Nikoletta gazdaságí vezető -Pápai Platán Nonprofit Kft.
Tóth Péter - Pápai Sport Nonprofit Kft
Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető - PVÖ Egyesített Szociális
Iníézménye
Orbán András gazdasági vezető - PVÖ Egyesített Szociális Intézménye
Csákvári Judit intézmény vezető _Pápai Városi Óvodak
Tótfalusiné Kiss Bernadett gazdasági vezeíő - Pápai Városi Óvodák
Hofváthné Végh Judit tagóvoda yezeíő - Pápai Városi Óvodák Fáy
lakótelepi Tagóvodája
Menyhártné Kovács Bernadett tagóvoda yezető - Pápai Városi Óvodák
Tókerti Tagóvodája
Tóth Kata intézményvezeíő - Pápai Egyesített Bölcsődék
Ujvári Hajnalka iatézményvezető - Egészségügyi AlapellátáSi IntéZet
Venczel Csaba képviselő
Kovács József képviselő
Németh Csaba képviselő

Távolmaradását előre jelezte Zsegraics Gyula bizottsági tag,

Németh zsolt bizottsáqi elnök
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, jelen van7 fő
bizottsági tag.

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kiegészítés van-e?



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

Kéri a bizottság tagjait, hogy a napirendről szayazzanak,

A bizottság 7 igen szavazattal, e|lenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatáíozatoí
hozta:

85/2022. (X.03.) GB határozat
A Bizottság az ülés napirendj ét az alábbiak szerint állapítja meg:

Napirendek:
1. Energiaárak emelkedésóvel

intézkedések
kapcsolatban íeíyezeíí

1. napirend
Energiaárak emelkedésével kapcsolatban tervezett intézkedések

Dr. Áldozó Tamás oo1gármester
Dr. Áldozó Tamás polgármesle," ismertette az előadás anyagát, elmondja, az elmúlt hetekben a

hírek folyamatosan artól szóltak, hogy az önkormányzatoknak milyen lehetetlennek tűnő

helyzetet kell megoldaniuk a megkapott energetikai közbeszerzési aj ánlatok eredményeként,

Pápanak jelenleg lezárt energetikai közbeszerzósei nincsenek, illetve vannak móg hatályban

lévő szerződései. Ennek ellenére aría nem számíthatnak, hogy más városok tizszercs áramdíj -

és tizenkétszeres gázdíj emeléséhez képest Pápa Város Önkormányzata más lehetőséghez
jutna.

A polgármesterek többsége arról nyilatkozott, hogy az e|nehezedett helyzetben a kötelező

önkormányzati szolgáItatások biaosításara he|yezi a hangsúlyt. Ide tarlozik a település

üzemeltetés, melyben kritikus pont a közvilágiíás. Siófoknak a korábbi években 150 millió
forint volt a közvilágítási kiadása, ehhez képest az idei évben 600 millió foriní lesz az

áramszámlála.
Kötelező önkormányzati szolgáltatáshoz tartozik az egészségügyi alapellátás. Az orvosi
ügyelette1 kapcsolatban lehetnek változások, történhetnek olyan átszervezések, melyek az

önkormányzatok számiára megtakarítást jelenthetnek.

Kötelező önkormányzati szolgáltatás a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

köre, melybe beletartozik a bölcsődei e|latás, az időseket érintő szociális alapszolgáltatások
biztosítása, továbbá az óvodai ellátás, egyes kulturális szolgáltatások, sport és ifiúsági
feladatok, a helyi közösségi közlekedés. Jogszabályok alapján tudják, hogy az egészségügyi

alapellátásban a lakosságszám alapj án hány egészsógügyi körzetnek kell múködnie Pápán, de

jogszabály nem írja elő, hogy a kulturális szolgáltatások körében hány könyvtárnak kell lennie

a városban. A közösségi közlekedés tekintetében sincs előírás, hogy a lakosság száma,

közutak hossza alapj án milyen formában kell azt biáosítani. A testület döntése a helyi
közösségi közlekedés biztosítása.
A kötelező feladatokat részben a közhatalmi bevételekből látják el az önkormányzatok,

melynek nagy része helyi adóbevétel.
A feladatellátás fonása még a múködési célú állami támogatások, mely államháaartáson
belülről a feladatfinanszírozás keretében az egyes feladatok végrehajtását támogató központi
forrás. Létezik olyan alapszabály a magyar jogrendben, hogy a központi kormányzat kötelező

feladatot úgy állapíthat meg önkormányzat számára,ha annak finanszírozását is biztositja.



Az önkormányzatok működési bevételei a díjbevételeik. Ide tartoznak például a térítési, a
parkolási, a bérleti díjak. A díjbevételek összege Pápa városában a köáatalmi bevétel 35%-a.
A muködési célra átvett pénzeszközök tartoznak még a működési bevételek közé. A 2022. évi
eredeti előirányzatokat áttekintve 67't3'772 000 Ft az Önkormányzat működési bevétele, és
7 584 063 000 Ft a működési kiadása. Ez még nem tartaImazza a megemelt rezsiszámlákat, A
2022. évi tervezésnél 800 M Fros múködési hiány mutatkozott, amit a korábbi évek
maradványaiból bőségesen tudtak finanszírozni.
Az első félévi teljesítés szerint a bevételek 3,4 milliárd Fltal időarányosan teljesültek, a
kiadások pedig körülbelül 45 %o-ban. Így elmondhatják, hogy a kiadásaik és a bevételeik is a
terveknek megfelelóen alakultak,
Összehasonlították a közüzemi kiadások teljesítését 2021. december 3L és 2022. augusáus
31. időpontokra vonatkozóan. A nyolc hónap teljesítése megfelel a tavalyi egész éves
teljesítésnek.
Áram- és gázdíj kalkulációt készítettek a 2021. és 2023. évre vonatkozóan. A
villamosenergiánál nyolcszoros, a gáznál pedig tízszeres emelkedéssel számoltak. Megemlíti,
hogy a tizenkétszeres, tizenhatszoros emelkedés sem példátlan a közbeszerzési eljárásokban.
Így az összes bruttó emelkedés 1 662 501 000 Ft.
Pápán 13 022 darab ingatlan után kell kommunális adót fizetni. Számításaik szeriní az energia
áremelkedés többletkiadásanak helyi lakossági adóbevételből való finanszírozásához egy
adótargyra jutó többletköltség 127 000 Ft lenne. Vagyis nem évente szimbolikus 15 000 Ft,
hanem havonta 12 000 Ft kommunális adót kellene ftzetni adőtárgyanként. Egyébként
jogszabály nem teszi lehetóvé ilyen mél1ékú adó megállapítását.
Összehasonlították az elmúlt évek működési bevételeinek jogcímenkénti alakulását 2019-
2022 időszakban. A diagram feladat finanszírozásként kapott állami támogatások,
önkormányzati helyi adóbevételek, működési bevételek, átvett pénzeszközök alakulását
mutatja. A bevételi o1dalon stabilitás látható, jelentős emelkedésre nem számíthatnak.
Ha az Önkormányzatnak múködési hiánya van, abban az esetben a bevételeket kell növelni
vagy a kiadásokat csökkenteni. Az optimális iránya a változásnak, ha mindkettő meg tud
töfténni, tehát a bevételek növekednek, a kiadások pedig csökkennek. Bevételeket
kétféleképpen lehetne növelni, adóemeléssel vagy díjemeléssel. A hitelfelvétel nem növeli a
bevételt csak a likviditásukat segíti, de az a működési cél esetében nem jelent végső
megoldást. A jelenlegi 800 000 000 Ft -os működési hiány és még mellé 1 500 000 000 Ft-os
energetikai díjváltozásból keletkezett hiány összesen 2 300 000 000 Ft. Ennek a
2 300 000 000 Ft hianynak a megoldása a költségek lefaragása, az adó- és díjemelés. Lenne
még egy harmadik megoldás, az ingatlanok értékesítéséből származő bevétel. Meggyőződése
szeint az ingatlanokból származó bevételt nem szabad elkölteni folyó és működési kiadások
fedezetére. Ez arra péIda amikor valaki feléli a vagyonát. Az Önkormányzat azért értékesít,
hogy abból a befolyó bevételből egy másik értéket hozzon létre. A költségvetésükbe nem csak
ingatlan értékesítést terveztek az idei évben, hanem ingatlan vásarlást is a korábbi években
felhalmozott tartalékbő|. 2022-ben nem lesz lehetőségi,ik nagy értékű ingatlan vásarlásara.
A helyi adók esetében készült kimutatás a varosban alkalmazott adómértékekől és a
jogszabály szerint maximálisan meghatározható adómértékől, Az épiíményadó jelenleg 1 200
Ft/mz, a törvényben meghatarozott felső határa 2 018 Ftim2 2022. szeptember 30-ig befolyt
5020152'72 Ft. Az idei évben még 40000000 Ft várható, de fő szabálykéí|t 2022.
szeptember 15,ig kell ftzetni a vállalkozásoknak. Ha az építményadó mérlékét 20%-kal
megnövelnék, akkor 1 440 Ftlmz lenne és a bevétel 600 000 000 Flra emelkedne. Ez
100 000 000 Ft-os többletet jelentene, a 2300 000000 Ft hianynak a 4Yo-áta nyújtana
fedezetet. Az építményadó mértókón 2016. őta nem váltoáattak, Terveznek az épiíményadó



mértékében módosítást, l,iszen az infláció ennek a mértékét jelentősen csökkentette az elmúlt

években.

A telekadó magánszemélyeknek 30 Ft/m2, jogi személyeknek 50 Ft/m2. Az adónem bevétele
jelenleg 70 M Ft, a20 oÁ-os emelés mellett a várhaíő bevétel 84 M Ft,
Elmondása szerint a magánszemélyek kommunális adój át nem kívánják váltoaatni.
Az idegenforgalmi adó év végi bevétele elérheti a 30 M Ft -ot. Ha emelnének a mutatókon

akkor a bevétel elérhetné a 35 M Ft-ot, de nem tudni előre, hogy a következő évben hány

szálláshely tud nyitva maradni.
A helyi ipanizési adó 2%-os adómértéke nem változhat. 2023. évben a 4000M Ft alatti

bevótellel rendelkező vállalkozások ismét 2Yo iparűzést adót fizetnek, amit jelenleg

kompenzációként megkapott az Önkormányzat, tehát benne van a költségvetésben, ez nem

fog nettó módon segíteni. Ez a mozgás a helyi adóbevételek tekintetében.
A 2 500 M Ft-os hiányt még a maradvány felhasználás csökkentheti. Létthatő, hogy 2022, éveí
nagy összegű maradvánnyal kezdték. Bizonyára a 2023. évben is számolhatnak

maradvánnyal, de valószínűleg kisebb összeggel, ezt előre nem tudják pontosan mennyi.

Van - e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?

Grőber Attila bizottsági tae
Kérdése, hogy mekkora az a maradvány összeg, ami a rendelkezésükre á1l. Honnan vannak

ezek a maradványösszegek és mennyit lehet felosáani?

Szalai Krisztina gazdasági osáályvezető
Elmondja, hogy nem számoltak még 2022. évi maradványt. Az Önkormanyzat
számlaegyenlege a mai napon 1 800 M Ft.

Dr. Áldozó Tamás p9lg!!úq9§]!9r

Elmondja, hogy ezek a likviditást mutató számok jelenleg. Folyamatosan kapjak a feladat

finanszírozást, tehát fog még állami támogatás is érkezni és az intézkedéseknek köszönhetően

a lehetséges költségmegtakarításnak nőnie kell.
Megvizsgálták a Pápa területén megújuló energiát hasznosító berendezések elhelyezésére

vonatkozó szabályokat, annak érdekében, hogy tudnának - e köruryíteni a pápai ingatlanosok

helyzetén. Az első félévben a 100 milliard Ft-os pályazat után a kormány kiírt még egy 100

milliard Ft-os pá|yéaatot a napelemek telepítésére, Nem érvényesíthetnek esáétikai
szempontokat, abbarl az esetben amikor a napelem használata a családok számára előnyt jelet.

Jelenleg a berendezések elhelyezésére szigorú szabály csak arra vonatkozik, hogy az utcafront

felőli tetősíka nem helyezhető el napelem pl. a belvárosban. Ez nem csak a lakosság számára

fontos, hanem az intézmények szempontjából is. Az intézmények közüzemi költségeinek
csökkentésére az egyik megoldás a napelemek telepítése lehet. A polgármesteri Hivatal
épületének esetében két olyan tetósik van, ahova helyezhetnek napelemeket. A rendelet

szerint a helyi védett terület esik különleges elbírálás alá, a varos többi részére pedig

semmilyen korlátozás nem vonatkozik.
A közvilágítási költségei 20i9. előtt magasabbak voltak, melyet akkor az olcsóbb áramnak és

a kőzbeszerzéseknek köszönhetően 1ehetett csökkenteni. A közvilágítás a 2023 ,as évben 8 M
Ft/hó költsógről havi 30 M Ft/hó költségre log emelkedni, ami egy évben 360 M Ft-ot jelent.

Megvizsgálták a korszerúsítés lehetőségeit, kWh-ban és áramdíjban is. A ledes világiíás
esetében a felére lehet csökkenteni a kiadásokat, és további fejlesáésével még további

csökkentéseket lehet elérni. Elmondja, hogy ledes világítás van a Belső és Külső Várkertben
és pl. a Győri úti kerékpárut mellett, a fejlesztésére pedig többféle megoldás lehetséges. Lehet
olyan megoldás, hogy a világítás meghatározott idősávokban elhalványul, például 23 óra és 5



óra között, vagy a mozgás hatására a fényerősség azon a környéken felerősödik. Ennek a
fejlesztésnek beruházási költsége megtérül 4 év alaíí, Eú a beruházást saját forrásból nem
tudnák finanszírozni, hitelre lenne szükségiik. A beruhazás nagyságrendje az előzetes
tárgyalások alapján 600 M Ft - 800 M Ft közé tehető. Kettő féle megoldás létezik a piacon. A
fejlesáést 15 év alatt ftzeíi ki az Önkormányzat és a kifizetés utan kerül a tulajdonába, vagy
hitelből törlénő beruházás esetén az Önkormányzat a beruházó.
A földgáznál 917 Ft és 1036 Ft közötti arakkal számolhatnak, jelenleg 100 Ft a földgáz
beszerzési ára, ami 9-10 szeres áremelkedést jelent.
A villamos energia ára 200 Ft és 470 Ft közötti az elmúlt időszakban \ezátult kőzbeszerzési
eljárásokban, ennek további váItozásáí nem lehet kizénni. A Várkertfürdő az év első felében
23 Fí-érí kapta az áíamoí.
Elmondja, hogy van két lezáxt földgáz közbeszerzési eljarásuk. A Pápai Platan Nonprofit Kft.
2022. október l-től nettó 1 038 Ft-ért 2023. jutlár 1-től nettó 1 200 Ft-ért, a Pápai Sport
Nonprofit Kft. nettó 1 1']6 Fí-élll foghozzájltni a földgázhoz.
Helyi tömegközlekedés esetében a 2022. év második felében mar az ;územanyag ár többször
emelkedett az első félévhez képesí, ezért jőval 200 M Ft feletti ellentételezési igény fog
megjelenni a Volánbusz Zrí. részérő\. Törvény szabályozza, hogy az iparűzési adó
felhasználásánál a közösségi közlekedési támogatást mindenképpen meg kell fizetni. A
tavalyi évben a Volánbusz beszámolója alaplán a helyi tömegközlekedésre fordított összeg
250 M Ft volt. Az Önkormányzat I42M Ft-tal jártit hozzá a kiadásokhoz, az á|lam 50 M Ft-
tal. Allami támogatást nem kap 2022-ben a cég. A költségek emelkedése miatt félő, hogy a
250 M Ft még magasabb lesz. Ha ezí a lendszeft válíozaíIan formában fenntartják, akkor
annyiba kerül, mintha egy ponttól pontig meghatározott taxi szolgáltatást vásárolnának meg a
pápaiaknak.
Az intézmények esetében az az elvárás, hogy úgy határozzák meg a térítési díjakat, hogy az
önköltségből vonják le a feladat finanszírozás esetében az á||amtő| kapott tíímogatást, a
különbözet pedig a személyi téíítési díj. Ez azt jelenti, aki a szolgáltatást tgénybe veszi, az
pontosan annyit ftzet érte, amennyibe az Önkormányzatnak kerül. Úgy tervezik, hogy lesz egy
méltányossági tábla, ahol lehetőséget biztosítanak a közpénzből támogatás nyújtására is.
2022, évben már nem fognak térítési díj at emelni, csak 2023, évben. Az intézményben 129
ellátottból összesen 7í fő ftzet teljes térítési díjat és jelenleg 149 fő várakozik felvételre. Az
időskorú ember jövedelmének maximum 80%-a fordítható térítési dijra,20 %o-át pedig meg
kell tudni íartmi. Az Idősek Otthonába egyszeri belépési hozzájárulást kérhet az
Önkormányzat, melynek vannak korlátai. A szociális törvény alapjan az iníézményben
engedólyezett férőhely számának legfeljebb 50oÁ -ára (Pápán 137 férőhelyből 55 férőhely)
lehet kérni hozzálániást, melynek legmagasabb összege 8 000 000 Ft lehet. Amennyiben 3
éven belül megszűnik a gondozás, időarányosan vissza kell ftzeIni az intézménynek a
hozzájárulást. Az intézn;'ény az eIlátás működtetésére és fejlesztósére fordííhaíja ezt a
bevételt. Ezt az összeget az Önkormány zat más célokra nem vonhatja el, 2020- ban
módosították utoljara a megállapított belépési hozzájárulásí, ebben az évben belépési
hozzájárúásból 31905555Ft bevótel keletkezett. Például a Vörösmarty utca 12-ben
egyágyas lakészben történő elhelyezés esetén (15 ilyen férőhely van) 3 000 000 Ft/ fo a
belépési díj, errnek az összegnek emelését javasolni fogják 8 000 000 Ft-ra. Abban az esetben,
ha valaki egyágyas szobát szeretne igénybe verrni és a saját ingatlanjából költözik be, a
felszabadult ingatlant a család értékesítheti, Az időskorú vagyonából -amit felhalmozott élete
során- a család költsön többet a szolgálíaíásra.
A hajléktalanok átmeneti szá|lásán jelenleg a napi térítési dü 2 000 Ft. Megkérdezi, hogy a
hajléktalanok átmeneti szállása esetében van -e olyan, aki ftzet íériíési dijat?



Szalainé Tihanyi Andrea intézménvi vezető

Elmondja jelenleg 11 fő fizet térítési díjat, mely a jövedelmüknek a 60%-át jelenti, és 9 fő

nem fizet, merl nincs jövedelmük.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Megállapítja, hogy a hajléktalanok átmeneti szállásán
hogy a 20 fő ki fogja fizetni a napi 3 200 Frot.

a térítési díj emelése nem azt jelenti,

Az Idősek klubjában 555 Ft -ot kell naponta flzetni az étkezésért, aminek a kalkulált térítési

d}a I720 Ft. Ez aá jelenti, hogy minden nap a megvásárolt étkezés mellé az Önkormányzat

1165 Ft-ot fizet, A kimutatásokból jól látható, hogy az Önkotnányzat részéről a legnagyobb

saját fonás az Idősek klubjában a demens ellátáshoz kapcsolódik. Kérdése a demens

ellátáshoz kapnak - e állami támogatást?

Orbán András gazdasági vezető
Elmondja, hogy nappali ellátások esetében az idősek klubjánál nagyon kevés az igénylő, de

fenn kell tatlani a szolgáltatást, ezér1 ilyen nagyon magas az önköltség. Miné1 kevesebb az

igénybe vevő, annál nagyobb az 1 fóre jutó önköltség összege.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

A fogyatékosok nappali intézmónyében, melynek épületét a legutóbbi uniós ciklusban adták

át, jelenleg 1 500 Ft a térítési díj étkezéssel, aminek a duplája a kalkulált térítési díj.

Szociális szolgáltatások esetében az étkeztetés napi díja 455 Ft és amennyiben valaki igénybe

veszi, a szállííási díj 200 Ft. A kalkulált térítési díj 1 300 Ft lenne, a 296 Ft központi

támo gatás fi gyelembevételével.
Házi segítségnyújtás esetén a kalkulált térítési díj a jelenlegi 2700 Fí helyett 3 300 Ft-ra, a

hazi segítségnyújtás esetén 900 Ftról 1 600 Ft-ra emelkedne.

összefoglalva a szociális szolgáltatások körébe teívezett intézkedések a következők: térítési

díjak emelése, a személyi térítési díj ak esetében jövedelemhez mérlen méltányossági táblák

készítése. Abban az esetben, ha valakinek magas a jövedelme, akkor az az 1720 Ft étkezési

díjat fizesse meg. Telephelyek számát csökkenteni kell. A Barát ltca 4-6. épület folyamatos

kiürítése lehet cél, Ennek van íeryezettmenete és logikája, A Gondozóházból átkerül 16 fő a

Barát utca 3 földszintjére és a gondozőházi férőhelyet 4 fővel, az idősek otthona férőhelYeit

pedig 16 fővel kel1 csökkenteni. A demens részleg a Vörösmafty utca első épületébe költÖzik,

így az idősek otthona férőhelye csökken 15 fovel. A jelenlegi 137 fős idősotthoni férőhelYből

106 marad, Varr olyan kapacitás, melynek mértékét így csökkentik. Az SjYo-os szabály miatt

5 fóvel csökken azoknak a férőhelyeknek a száma is, amelyek belépési hozzájátulással

érintetettek. Az Idősek Klubját pedig, ami szintén a Barát utca 4-6. épületében volt eddig, a

Szent Anna házban alakítják ki. Ezeken a helyeken több, mint 18 fokot kell biáosítani, hiszen

egy magatehetetlen demens ember nem hagyhatnak ilyen körülmények között a szobájában. A
Babtista Egyház megkereste az Önkorm ányzatot és együttműködést ajánlott a szociális

feladatok áívá||aláséxa. Ebben az esetben önkónt vállalt és kötelező feladatok átadásáról van

szó, ők az egyhání normatívából képesek lennének egy magasabb költségú ellátás

biáosításfua. Ezí az előíerjesztést a képviselótestület targyalni fogtra 2022. október 20-án.

2022. 1arutát 1_jén 988 o1yan kisgyerek volt a városban, aki bölcsódei ellátásra jogosult.

Ehhez a 988 főhöz 250 férőhely van, a jogosultak 25 Yo-nak ellátást tudnak biztositani, 72 fő

dolgozik az Egyesített Bölcsődében, Jelenleg 64 Yo-os a kihasználtság, ami 174 kisgyereket

jelent, hiányzik körülbelül 80 kisgyerek. Kis településeken is adtak át bölcsődéket és a falusi

CSOK miatt is költöztek ki családok Pápáról. Az édesanya otthon van a második vagy

harmadik gyermekkel, ezórt nem igényel intézményi ellátást. A 88 üres férőhely annyi, mint a



Napsugár Bölcsődének az engedéIyezeíl léíszáma. A Bóbita Bölcsődét felújítás után 201 1-ben
adták áí, a Napsugár Bölcsődét 2 éwel ezelőíí, a Fenyveserdő Bölcsődét pedig idén. Ezeknek
az épületeknek megfelelő az energetikai ellátása. Gondozási díja1 nem szednek a bölcsődék
esetében. Az önköltség számítás alapján, ha a térítési díjat kifizetnék a szülók, akkor évente
43 M Ft bevételt jelentene az Önkormányzatnak. Úgy gondolja, tudnak érdemi
megtakarításokat hozni például létszámgazdálkodással. Jeleáék, hogy még érkezik 23
kisgyerek, azonban akkor is marad még 68 üres ferőhely, ami megfelel a székhely bölcsőde
kapacitásának. Ezért a székhely intézményt átmenetileg bezárlák. A gyermekeket a
jogszabályoknak megfelelően a Napsugár Bölcsődében és a Fenyveserdő Bölcsődében
helyezik el, Az üres álláshelyek betöltését jelenleg nem engedélyezik, gondozási díj fizetési
kötelezettséget pedig nem állapítanak meg.
Az Egészségügyi Alapellátás esetében a kőzizemi költségek jelentős részét az egészségügyi
szolgáltatók fizetik meg, azonban az Önkormányzatnak is vannak kiadásai. A közüzemi
költségek ftzeíését befolyásolja, hogy a háziorvossal, illetve gyemekorvossal van-e feladat-
ellátási szerzódésük, egészségügyi szolgálati jogviszonyban van-e, hányan használják az ad,ott
helyiséget. Az orvosi ügyelet estében merült fel, hogy 2023. január 1-től állami feladat lesz és
így kikerül az önkormányzat kötelező feladatainak köréből. Az önkormányzati szövetségek
mar régóta kéfték ezt a váItozásí a kormánytól. Nem a dologi kiadások jelentik a íagy íételt az
orvosi ellátások esetében. Az ügyeleti ellátás jövője a tét, hogy mi 1esz. Jelenlegi álláspont
szerint továbbra is a feladat állami átvállalása a cél, melyet Takács Péter államtitkár úr
megerősíttet. Amennyiben ez megtörténik, akkor a külső szolgáltató általi ügyeletek dija már
nem érinti az Önkormányzatot, valamint szabadul fel helyiségük, ahol az ügyeleti ellátást
biztosítják. Van egy orvosi rendelőjük, ahol magas a bérleti díj és méltatlan körülmények
között folyik az el\átás, Korábban is felmerült, hogy ne a hagyományos módon történjen a
háziorvosi, gyermekorvosi ellátás, hanem kisebb centrumokban. Ha egy épületben több orvosi
rendelő van, az a helyettesítés szempontjából is nagyobb szabadságot biáosít. Egészségügyi
Alapellátásban tervezeít intézkedések: csatolt településeken a rendelőket ideiglenesen
bezárják, V. körzet elláíását az Anna tér 11. szám alatt kell biaosítani, Béke téri orvosi
rendelő bérleti jogviszonyának megszűntetése,
Pénzbeni és természetbeni ellátásokkal kapcsolatban az a javaslatuk, hogy méltányosság
oldaláról közelítsék meg a jelenlegi szigorú szabályokat. A polgármesternek biXosítsanak
lehetőséget arra, hogy az egyedi krízishelyzet vizsgálatából indokolt esetben legfeljebb
100 000 Ft-ig terj edő támogatást állapíthasson meg. Nincsen gyakorlata annak, hogy mi
számit l<rízis helyzetnek. Félő, hogy barmilyen szabályí is alkotnának, az méltányta|an
helyzetet hozhat létre. Kollégái szaktudására, véleményére és információra fog hagyatkozni a
meglévő tapasztalatok alapján,
Jelenleg 8 óvodájuk van és 9 óvoda épületük. Engedélyezett gyereklétszám 728 fő, ebbő|
betöltve 608 fő, ez 83%o-os kihasználtságot jelent, valamint van 6 fo üres álláshely.
Energiatakarékossági szempontból csökkenteni lehetne a fenntartott óvodák számát.
Legkitikusabb óvoda a Szivarvány óvoda, a volt Kilián lakótelepen. Energetikai szempontbó1
a legkevésbé fenntartható, és nem véletlen, hogy tervezik a Szivárvány Óvoda felújítását. A
nyi|ászáró rendszere, a függőleges határoló rendszere energetikai szempontból korszerűtlen,
igy ezen csak az olcsóbb energia és a felújítás tud segíteni. A Csókai óvoda épülete üres,
melyet a Református Egyháztől kaptak vissza, Ha új múködési engedély beszerzése
szükséges, az hosszabb idót vesz igénybe, mely jövőre lenne meg, Amennyiben eá egy
rendkívüli esetnek tudja értelmezni a hatóság, akkor rövid idón belül is megtörténhet az
engedélyezés. A Csókai Óvoda energetikai szempontból lényegesen jobb állapotú, mint a
Szivárvány Óvoda, ezért érdemesebb lenne azt használni. A másik lehetőség a Tókerti Óvoda
három csoportjának az áthelyezése a többi tagóvodába. Bármilyen döntés meghozatalara is



kényszerülnek, a szülőkkel is meg kell beszélni. Nem arról van sző, hogy megválogassak, hol

tudnak.jobb szolgáltatást nyújtani, hanem hogy hol tudnak gazdaságosabban szolgáltatást

nyújtani. Történt már ilyen eset, akár egész nevelési évre átcsoportosítottak óvodákat, ós a

"Liiíau "rt 
elfogadták. Igaz a&or egy felújitott óvoda miatt, most pedig az elláíás biztosítása

érdekében kérik ugyanezt a szülőktől.

A Pápai Platan Nánprofit Kft. önkormanyzati és önként vállalt feladatokat is ellát, Azonnali

intéÁdések közöti szerepe1, hogy nem lesz jégpálya, A jégpályának van egy előnyös

árarnszerződése, amely akar u"t' i. l.h"tőué íeszi, hogy nagyobb ráforditás nélkül

működhessen. Idén elmaradnak a rendezvények, kivéve, amelyek pá|y ázaíi forrásból

valósulnak meg. I1yen például a Vajdai napok megrendezése. 2022. oktőber 30_ig a szinháui

előadásokat megtartják és majd a fűtési szezon végétől ismét folytatódnak. október 31_től a

Kékfestő Múzeum bezár, elázetes egyeáetés alapján azonban 1átogatható lesz. A fíitési

szezon kezdetével a dolgozók átköltöznek az Eszíerházy kastélyba. A könyvtárban 18 fokos

fútési korlátozás iesz. szitÁáz épületében a színpad és a nézőtér nem lesz fútött, a kollégákat

kevesebb irodában helyezik el. A kastély esetében alacsonyabbra á|Iirják a termosztátokat,

januárban pedig záwa tatí, szükség esetén februarban is,

Boros Katalin Pápai Platán Nonorofit Kft. ügyvezetője

n.ooalu,t,ogyaze|őzetesegyeáetésendöntöttekanól,hogyacsatolttelepülésrészek
tozosseii naáit bezárjáka fútési szezon idejére. Nincsenek információik anól, hogy milyen

rttesi oJ áramdíjak lesznek, illetve az 1200 Ft a jelenleg kalkulált ar. Senki nem kapott

beszetzői gáz árat,hanem a tőzsde index és az euro változásának alakulása álta1 fog változni a

gáz ár, { cég, akivel szerződtek azt mondta nekik, ha az utolsó negyedévben mindenki

iuk*ékorun iénik a gázzal akkor 1át arra esélyt, hogy a jövő év elsó negyedévében lejjebb

mennek az árak. Több céggel is egyeztetett, például a soproni fürdőné1 1 600 Ftos induló árat

adtak. Tehát nem a csökkenés, hanem az emelkedés volt jellemző,

Dr. Áldozó Tamás polgármester

-puispo,tNonp.fiiKft.esetébenisleszolyan,amibezár,va1amintanyitvatattásiidő

,'n6doroi. Elmondja, hogy a Spotlcsarnokot korszerúsítették napelemek elhelyezésével,

Létesítményeket zárnakbe, a díjemelések pedig már megtörléntek,

Tóth Péter Páoai Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője

er."ra:r" rr"gv t*, gimnázium testnevelés órái megtarlása miatt a Sportcentrum nem zár be.

Tehát a két iniezmény továbbra is igénybe vehetné a SpoÉcentrumot, illetve a Sportcsarnokot

korlátozottan.

Grőber Attila bizottsági taq

Mi u" oku u*ak, hogy kor|átozzák a Sporlcsarnok múködését? Hiszen korszerűsítették,

kazánt újítottak, napelemeket telepítettek?

Rádi Róbert városfejlesáési osztályvezető
Elmondja, u Spo.t""rrtru. E".áTáiii, elemű, vannak hőszivattyúk, van lehetőség fúteni

jaruurűa, iiletve légkondicionálóval. Az épület szetkezete o1yan, ami jó szigeteléssel

rendelkezik. A sportcentrumot nem lehet összehasonlítani a sportcsarnok épületével, A
i|o.t".urrrot tetejére valóban került napelemrendszer, illetve kicserélték a kazánokat is,

Tudomása szerináz irodákat, a felső sziniet fogják lezárni. Az volna a jó, ha egy hőszivattYÚ

is rendelkezésre állna, ami a napelem energiáját is tudná hasznosítani. A felújításba ez nem

fért bele, hanem csak a gázkazÁok és azoknak a korszerűsítése. A jelenlegi viszonyok között

a napelemek és a hősziváttyúk telepítése lenne a mostani arakra a megoldás,
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Dr. Áldozó Tamás polqármester
A SPortcsamok esetében az öltözök működtetése a legfontosabb, hiszen ez fogja kiszolgálni a
perutz stadiont is.

Tóth Péter Pápai Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője
Gondolni kell ana, hogy a versenyrendszerek nem állnak meg, Több varosban is nehéz
helyzetbe kerülnek a sportszervezetek, vannak létesítmény bezárások. A Perutz stadionban
labdarugó klub és a Sportcsarnokban 2 klub is a mérkőzéseit játssza. Nekik biztosítani kell az
öltözőt meleg vízzeI. Az alsó szinten kapnak elhelyezést a Perutz dolgozói is, ahol az öltözők
vannak, A sparlacus pálya és peruíz pá|ya épületeit be tudják zárni és a sportcsamok
napelemeit is maximálisan próbálják kihasználni.

Dr. Áldozó Tamás polgarmester

Elmondja, az Ónkormányzat lehetőségei az adóemelés, a díjemelés, melyeket mar említett.
civil szervezetek további támogatására ebben az évben mar nincs lehetőség. Létszámstop van,
egyenlőre nem várható létszámleépítés, de vizsgálni kell a meglévő kapacitásokat. kiemelt
jelentőségük lesz az enetgetikai beruházásoknak: közvilágítás korszenisítés, Sportcentrum
napelem, JMK színház napelem elhelyezése az épületek tetején. Minden épületre van egy
koncepció, hogy mit lehetne csinálni. A Barát utca 3. alatt nehéz lenne megvalósítani a
napelem elhelyezését. csak a már megkezdett beruhazásokat folytatjak. Nem anól van szó,
hogy mi lesz nyitva, hanem mi zíx be és lesz-e létszámleépítés. Nem januarig nincs könyvtar,
hanem márciusig nincs könyvtár. Azokra a lehetőségekre is fel kellett készülni, ami eddig
még fel sem merült.

Grőber Attila bizottsági tag
kérdése, hogy az Egyesített szociális Intézmény esetében hány fő nem kap ellátást? Másik
kérdése az óvodákban mekkora területnek kell jutni egy főre?

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezetö
Ez nem azt jelenti, hogy hazaküldenek embereket vagy esetleg nem látnak el bentlakókat. Ea
úgy kell érteni, hogy a megüresedett helyeke nem vesznek fel újabb ellátottat, Így fog
átköltözi a Barát utca 4-6. a Barát utca 3-ba, ahol mar jelenleg is vannak üres férőhelyek.
Egyszerűbb egyszeíre átköltöztetni egy osáályt egyik épületből a másikba. A demens
osáálynak együtt kell költözni. Régi álma, hogy a vörösmarty utca első épülete esetén nem
szednek belépési hozzé$áru|ásí. Ez az épilet 15 fős, egy és kótágyas szobákra van feloSáva,
nagy terasszal, külön étkezővel és tarsalgóval, Véleménye szerint maximálisan megfelel a mai
kor szerinti demens osáály kialakítására. Ez azonban csak akkor valósítható meg, ha az a 15
fő kiköltözik és az ő helyük felszabadul. A gondozóhriz kiiirítése akrir januarig is
megtörténhet.

Csákvári Judit intézmén},vezető
Elmondja, az óvodák esetében a tornaszobába való költözóssel is biáosított lesz a
négyzeíméter, Főként a felújított épületeik esetében nagyobbak a tornaszobáik, mint a
csoportszobáik, illetve a kisebb helyiségekbe a kisebb csoportokat fogják elhelyezni,
amerrnyiben eá a lehetőséget kell választaniuk.



Dr. Áldozó Tamás polgármester

Külső segítség nélkül öneróből ezt a helyzeíet nem fogják tudni megoldani. Az elvárás, hogy

az észszerőség hatarain belül résá vegyenek a probléma megoldásában és a hatásait tudják

csökkenteni. Magyarországon 3200 önkormányzatból több százaí nem érint, mert egy

helyisógen kívül nincs más a faluban. Ahol intézmények vannak, ott mindenkit érint és nem

hinné, hogy az önkormányzatok 5-6 féle adóbevétellel rendelkeznek. Egy napon jelentett be

két önkormányzat az öviikéhez hasonló intézkedéseket, az egyik a győri volt a másik pedig a

XII. kerületi önkormányzat, mert nem nagyon van más lehetőség. Ez akét önkormányzat nem

említhető egy nagyságrendbe az ő önkormányzatukka1,. 2022. évben 100 Mrd Ft-ra tehető a

fonás igénye az önkorményzatoknak, A következő évben pedig már a duplája, hiszen a fűtési

szezonnak kétszer akkora része esik arra az idősz*la, A 2023. évi adóbevételekkel még nem

terveáek, melt nem tudni melyik az a gazdasági társaság, aki fenn tud maradni. Városunk
nagy gazdasági társaságai olyan nemzetközi ellátási lánc részei, melyeket nem tudnak

befolyásolni, hanem maga az ellátási lanc határozza meg a működést.

Dr. Vaitsuk Mária bizottsági tag

Kérdése, hogy a közvi\ágításra tekintettel lesz - e esetleg valamilyen korlátozás?

Gondolkodnak--e a téli ünnepekkel kapcsolatban a karácsonyi kivilágítással kapcsolatos

terveken?

Dr. Áldozó Tamás oolgármester
Meggyőződése, hogy a karácsonyi díszkivilágításra forditandó összeg szimbolikus, de

valóban megfontolandó, hogy ebben az időszakban eá a díszkivilágítást telepiteniük kell-e?

A közvilágítási rendszer nehéz döntés, két variáció van, lekapcsolják vagy felkapcsolják.

Előbb már említette, hogy a közvilágítás korszerűsítését hitelből tudnák fedezni. Komoly
tervezőmunkának ke1l ezt megelőzni, amely feltárj a a hiányokat és felméri a fényerősségeket.

Kérte a kollégákat, keressék fel a hitelintézeteket és kérjenek ajánlatokat, de csak olyan hitelt

fog előterjesáeni, amelynél a megtakarítás fedezetet nyújt a töIlesztésre. Akár ez a hitel

nyújthat további fedezetet beruházásokra, mint péIdául napelemek telepítése. Ezek a

beruhazások ebben az évben nem jelentenek semmilyen megtakarítást, legkorábban a

következő év második felében. Emlékei szerint 809 M Ft volt energetikai beruházásokra a

fenntartható városfejlesztési stratégiában. Ennek az összegnek lehet kérni a módosításait.

Jelenlegi cél a túlélés és nem az életminóség javítása. Bizik benne, nem az a lehetőség nyílik
meg. hogy az ör-.kormányzaíok vegyenek fe1 hitelt, mert az nem lenne észszerú megoldás. Az
OTP Bank Nyrt. a 300 M Ft-os hitelkeletiiket már lecsökkentette 70 M Ft-ra. Szeptember 30 -

a után már csak akkora hitelkeretet biaosít amekkora a várható bevétel a városnak az adókból

az utolsó 3 hónapban. Likviditás szempontjából a 2022. év rendben |esz, azí, hogy 2023,

januátban mi lesz, előre nem tudják. Kéri a jelenlevőket, mindenki gondolja végig még

milyen lehetőségek lennének a költségek csökkentésére, illetve a bevételek növelésére.

Német Zsolt bizottság elnöke
Megköszöni a íájékoúaíó1 elmondja, hogy látható, valóban nehéz helyzetben van most az

önkormányzat. Valóban aíTa van szükség, hogy együtt gondolkodjanak ezekről a kérdésekről

és előbbre tudjanak jutni.

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

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.



A bizottság 7 igen szavazaIla\, ellenszavazaí és tarlózkodás nélkül a következő hatáíozatot
hozta,.

86/2022. (X.10.) GB határozat
A Bizottság az energiaárak emelkodósével kapcsolatban
tervezett intózkedésekről szóló tájókoáatót tr"ldomásul vette.

Németh Zsolt bizottsági elnök
A bizottság rilését 15 ora 30 perckor
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