
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 

 

 

Szám: E07/467-12/2022. 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági Bizottsága 2022. 

október 10-én 15 óra 00 perckor a Városháza épületének üléstermében 

megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak: Németh Zsolt bizottsági elnök,  

Bakos László, dr. Vaitsuk Mária, Süle Zsolt, Pintér Kálmán, Grőber Attila, 

Domonkos László, Zsegraics Gyula bizottsági tagok 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

Dr. Nagy Krisztina jegyző  

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Mészáros Csaba ügyvezető – Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 

Boros Katalin ügyvezető – Pápai Platán Nonprofit Kft. 

Tóth Péter ügyvezető - Pápai Sport Nonprofit Kft 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető – PVÖ Egyesített Szociális 

Intézménye 

Orbán András gazdasági vezető – PVÖ Egyesített Szociális Intézménye 

Csákvári Judit intézményvezető – Pápai Városi Óvodák 

Tótfalusiné Kiss Bernadett gazdasági vezető – Pápai Városi Óvodák 

Horváthné Végh Judit – Pápai Városi Óvodák Fáy Lakótelepi Tagóvoda 

vezetője 

Menyhártné Kovács Bernadett – Pápa Városi Óvodák Tókerti Tagóvoda 

vezetője 

Ujvári Hajnalka intézményvezető – Egészségügyi Alapellátási Intézet 

Tóth Kata intézményvezető – Pápai Egyesített Bölcsődék  

Megyeriné Borsó Éva - Tapolcafői Városrészi Tanácsadó Testület tagja 

Patyi Károlyné - Tapolcafői Városrészi Tanácsadó Testület tagja  

Végh Ferencné – Tapolcafői Városrészi Tanácsadó Testület tagja 

Kovács Tiborné - Kéttornyúlaki Városrészi Tanácsadó Testület tagja 

Magvasi Józsefné – Kéttornyúlaki Városrészi Tanácsadó Testület tagja 

Szabó Attiláné - Kéttornyúlaki Városrészi Tanácsadó Testület tagja 

Balogh Zoltánné – Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy Városrészi 

Tanácsadó Testület tagja  

Venczel Csaba elnök– Humánerőforrás Bizottság 

Kovács József – Humánerőforrás Bizottság 

Kovács Arnold - Humánerőforrás Bizottság 

Soós Imre – Humánerőforrás Bizottság 

Baán Istvánné – Humánerőforrás Bizottság 

Szabadkai Verita – Humánerőforrás Bizottság 

Dr. Guias János Zsolt – Humánerőforrás Bizottság 

Horváth Hajnalka köztisztviselő 



 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, jelen van 8 fő 

bizottsági tag. 

 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan kiegészítés van–e? 

 

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

 

Kéri a bizottság tagjait, hogy a napirendről szavazzanak. 

 

A bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

 

87/2022. (X.10.) GB határozat 

A Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

 

Napirendek: 

1. Energiaválsággal kapcsolatos intézkedési terv elfogadása 

 

1. napirend 

Energiaválsággal kapcsolatos intézkedési terv elfogadása 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van–e? 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az önkormányzat Balla György miniszteri biztos aláírásával kapott egy 

dokumentumot, amelyet a bizottsági tagok is megkaptak. Korábban is volt már adatkérés 

Felhívja a figyelmet ennek a dokumentumnak a jelentőségére. Korábban is volt adatkérés az 

önkormányzattól, emellett felhatalmazást adtak önkormányzati államtitkárságnak arra, hogy az 

adatokat a szolgáltatóktól lekérjék. Véleménye szerint ez azt jelentheti, hogy a felmérés alapján 

az önkormányzatok valamiféle támogatásra számíthatnak. 

A levél 1. és 2. pontjában foglalt táblázatok egyértelműek, hiszen ott az intézményre, gazdasági 

társaságokra a kötelező és önként vállalt feladatokra vonatkozóan kell összefoglalni, hogy az 

energiaköltségek hogyan változnak meg. A 3. pontban azokat az intézkedéseket, kell bemutatni, 

amelyeket az önkormányzat már meghozott, vagy meg kíván hozni. Megnézve más 

önkormányzatok eddigi döntéseit elmondható, hogy nagyjából ugyanaz a priolitás, mint nálunk: 

bölcsőde, óvoda, szociális otthonok, egészségügyi alapellátás, városüzemeltetés, a kulturális 

intézmények vannak leghátul. Ugyanakkor vannak olyan önkormányzatok, ahol másként járnak 

el, és nem a bevételeiket akarják maximalizálni és a költségeiket csökkenteni, hanem úgy tűnik 

inkább lemondanak bevételekről, és térítési díjakat, bérleti díjakat, adókat engednek el az év 

hátralevő részére. Nagyon nehéz ilyenkor azt megbecsülni, hogy melyik a jó stratégia. 

Véleménye szerint a tisztességes stratégia a jó stratégia, és ha baj van, azt kell megnézni, hogy 

mi az, amit meg lehet takarítani, hogyan tud az önkormányzat racionálisan működni. Elkészült 

az ezt elősegítő első csomag és ehhez kéri a jelenlévők támogatását. Azon az úton kell tovább 

haladni, amelyet a bizottsági üléseken már ismertetett, mert a kialakult helyzet kezelésére 

jelenleg más alternatíva nem nagyon látszik. 

 



 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

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

 

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

 

88/2022. (X.10.) GB határozat 

A Bizottság az energiaválsággal kapcsolatos intézkedési terv 

elfogadásáról szóló előterjesztést a Képviselőtestület részére 

elfogadásra javasolja. 

 

 

 

Németh Zsolt bizottsági elnök 

A bizottság ülését 15 óra 20 perckor bezárja. 
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Németh Zsolt 

bizottsági elnök 

Bakos László 

bizottsági tag 

  

 

 


