
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-75/2018. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. március 29-i nyilvános 

ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Péntek Árpád, dr. Vörös Ibolya, Bocskay László, Császár Endre, Dr. Her-

mann István, Venczel Csaba, Máté István, Zsegraics Gyula, Süle Zsolt, Grőber 

Attila, Kerecsényi Zoltán, dr. Bányai Katalin Erzsébet 14 fő. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző, 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző, 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető, 

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető, 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető, 

meghívottak jelenléti ív szerint, 

Városi TV munkatársai, 

Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa,  

 Dr. Bán Zsófia köztisztviselő, 

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

tül követőket. A testület ülését 8.00 órakor megnyitja. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, 14 fő képviselő jelen van.  

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását, azzal, hogy a 43-44. sorszámú 

sürgősségi indítványt a napirendek közé fel kell venni. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. Kéri a testület állásfoglalását a 

fenti napirendről. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő hatá-

rozatot hozza: 
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34/2018. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. március 

29-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2018. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban bizto-

sítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megálla-

pításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

2. Vegyes ügyek 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 41. sorszámú előterjesztést 

egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2018. (...) önkormányzati 

rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megálla-

pításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető és Orbán 

András gazdasági vezető. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 

rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi intézményvezető asszonyt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Grőber Attila képviselő 

Az első kérdést az önköltség számításával kapcsolatosan teszi fel. Elmondja, hogy vannak olyan 

tételek, ahol jelentős önköltség emelkedés tapasztalható. Megkérdezi, hogy történik az önkölt-

ség számítása. A Bóbita Bölcsőde az egyetlen, ahol az önköltség csökkent. A rendeletben fog-

laltak megértéséhez négy adatot kell figyelembe venni, az önköltséget, a központi költségvetés 

támogatását, a térítési díjat és az önkormányzat részét. Ehhez kapcsolódóan kérdezi, hogy mek-

kora összeggel támogatja az önkormányzat az ellátási rendszert. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a térítési díjak esetében a nyugellátás 80 %-ánál nem fizethet többet a gondo-

zott, továbbá egyéb méltányossági szempontok is érvényesülnek. 

 

Orbán András gazdasági vezető 

Az idősek tartós bentlakásos ellátása kapcsán elmondja, hogy a négy ellátási típusnak hasonló 

a finanszírozása. Ezek tekintetében a normatíva nagyságrendileg 104 millió forint, ebből a tar-

tós bentlakás esetében az önkormányzat 13 millió forintot, a demens tartós bentlakás 

24 686 000 Ft-ot, a gondozóház esetében 32 millió Ft-ot tesz hozzá. A normatíván felül külön-

böző alapokból is érkezik támogatás. A bölcsődék finanszírozása teljesen megváltozott 2018. 

január 1-jétől, nem teljesítményalapú, hanem feladatalapú a finanszírozás. Nem tesz különbsé-

get a pedagógus szakképzettséggel rendelkező és a felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyer-

meknevelők finanszírozása között. A Bóbita Bölcsőde kapcsán elmondja, hogy annak energe-

tikai felújítása következtében a közüzemi számlák csökkentek, ezért változott az önköltség mér-

téke. A szociális étkezés finanszírozása esetében elmondja, hogy erre az évre 205 fő a beterve-

zett ellátotti létszám. A csökkenő létszám miatt az önköltség is magasabb lesz. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy Grőber Attila képviselő úr kérdése arra irányult, hogy mennyi az összes ellátási 

forma tekintetében az önkormányzati támogatás. 

 

Orbán András gazdasági vezető 

177 millió forint az önkormányzat által, az ellátások finanszírozására átadott összeg. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Megkérdezi, hogy van-e jogszabályi háttere annak, hogy a normál és a diétás étkezés térítési 

díja között különbség van. 

 

Orbán András gazdasági vezető 

Erre vonatkozó jogszabályi rendelkezés nincs, azonban a diétás ételek nyersanyag költsége jó-

val nagyobb.  

 

Grőber Attila képviselő  

Helyesnek tartja, hogy az önkormányzat 177 millió forintot fordít az ellátások finanszírozására. 

Megkérdezi, van-e a 2018. év tekintetében erre vonatkozó adat, számítás. Az egyes ellátási 

formáknál a térítési díj plusz a központi költségvetés és a tényleges bekerülési költség közötti 

olló nyílik, ezért az önkormányzat terhei emelkednek. Van olyan ellátási forma, ahol a központi 

költségvetési támogatás nőtt. Megkérdezi, hogy a Bóbita Bölcsőde esetében a napkollektorok 

megfelelően működnek-e. Megkérdezi továbbá, hogy az ellátottak száma miért fog csökkeni, 

mert nyilván, ha a létszám csökken, nő az önköltség. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy vannak olyan intézmények, ahol a napkollektor működése problémát okoz. 

Leginkább az Erzsébetvárosi és a Csókai Óvodában jelentkezett ez problémaként. Álláspontja 

szerint hibás volt az a pályázati kiírás, amely napkollektor telepítését írta elő az óvodákhoz, 

hiszen itt nem olyan nagymértékű a melegvíz felhasználás, és így a rendszer kiépítésének költ-

ségei soha nem térülnek meg. Tekintettel arra, hogy a napkollektorok fenntartási kötelezettsége 

megszűnt, gondoltak azok olyan intézményekben történő áthelyezésére, ahol lényegesen több 

a melegvízfelhasználás. A finanszírozással kapcsolatban elmondja, hogy nyilvánvalóan készült 

előzetes számítás, hiszen a költségvetést el kellett készíteni. Természetesen a költségvetést év 
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közben korrigálni kell az intézmények saját bevételei, valamint az ellátotti szám változását fi-

gyelembe véve. A bölcsődék esetében csökkent a finanszírozás mértéke, hiszen a bérköltsége-

ket teljesen, a működési költségek finanszírozását pedig részben vállalta át az állam. Az, hogy 

a 177 millió forinthoz képest hogyan változik az intézményi finanszírozásra fordított összeg, az 

év végén válik láthatóvá.  

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Az idős ellátás kapcsán elmondja, hogy a bentlakásos idősellátás nem kötelező feladata az ön-

kormányzatnak. Függetlenül attól, hogy a térítési díj mennyit emelkedett, a 80 %-os jövede-

lemkorlát fennáll. Jelenleg 134 idősotthoni bentlakó közül 66 fő tud teljes térítési díjat fizetni 

és 68 fő fizet csak részbeni térítési díjat. Ezen 68 fő tekintetében kell az önkormányzatnak a 

térítési díjat kifizetni. A lakók 50 %-a jelenleg meg tudja fizetni a 124 800 Ft-ot. Azon esetek-

ben, amikor a felvételre kerülő személy kéri, hogy a teljes jövedelmét ne vizsgálják, három évre 

kell vállalnia a teljes térítési díj megfizetését. Az étkeztetés kapcsán elmondja, hogy az utóbbi 

években sok szolgáltató jelent meg a piacon, így csökkent azok száma, akik az intézményhez 

fordulnak. Diétás étkezés azonban csak itt biztosított. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy a jelenleg legkevesebb megfizetett térítési díj összegéhez mennyivel kell az 

Önkormányzatnak hozzájárulnia.  

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Azon személyek esetében, akik a legkevesebb térítési díjat fizetik, körülbelül 80.000 Ft-ot kell 

az önkormányzatnak hozzátennie.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Amelyik településen nincs ellátó rendszer, ott a hozzátartozók arra kényszerülnek, hogy más 

településen működő intézményhez forduljanak. Nagyon fontos az otthonközeli ellátások erősí-

tése. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott 

el. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

alábbi rendeletet: 

15/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa város-

ban biztosítható, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megál-

lapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módo-

sításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét, az előter-

jesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 
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Vegyes ügyek 
 

a) Kmety emlékmű felállításához való hozzájárulás 

 

(Bocskay László képviselő a testület üléséről távozik, jelen van 13 fő képviselő.) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy Somogyi Zoltán, a Tapolcafői Kertbarátkör elnöke jelezte, hogy a képviselő-

testületi ülésen nem tud részt venni, viszont a bizottsági üléseken jelen volt. 

 

Ismerteti, hogy a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, a Humánerőforrás Bizottság 

az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja, valamint Tapolcafő Városrészi Önkor-

mányzat 8/2018. (II.6.) számú határozatában egyhangúlag támogatta a kezdeményezést. 

 

Üdvözli a Tapolcafői Kertbarátkör településrészen kifejtett tevékenységét. 

 

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

 

Dr. Hermann István képviselő 

A 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyetlen Veszprém megyei ütközete az ihászi csata 

volt. Kmety György és csapata a tapolcafői források környékén pihent meg. Fontos, hogy em-

lékjelekkel lássák el azokat a helyeket, amelyek arra érdemesek. Örömét fejezi ki, hogy Polgár-

mester Úr elismeri a Tapolcafői Kertbarátkör tevékenységét. Helyesnek tartja, hogy a Kertba-

rátkör Pápa részeként, de önálló entitásként tekint Tapolcafőre. Fontos a településrészek iden-

titásának megtartása, melynek megőrzésében az önkormányzat mindig is segített. Örül az em-

lékkő létesítésének. 

 

Grőber Attila képviselő 

Nagyon helyesnek tartja az étosz teremtést. Elmondja, hogy az ihászi csata nemcsak az egyetlen 

Veszprém megyei csata volt, hanem a szabadságharc utolsó győztes csatája. A hagyomány sze-

rint a „Söprik a pápai főutcát” című dalt ekkor alkották, amelyet felvenni javasol a pápai neve-

zetességek közé. Az ihászi csatának nagyobb étoszt kellene teremteni, mint jelenleg van. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

A Települési Értéktár Bizottság honlapján megtalálható a felvett értékek között az említett dal. 

Volt is ebből probléma, hiszen más település, például Balatonfüred is magáénak vallja az éne-

ket.  

Egyetért Grőber Attila képviselő úrral, hogy más csata is volt Veszprém megyében, például 

amikor a bakonybéliek rajtaütöttek a császári seregen.  

 

Kerecsényi Zoltán képviselő  

Elmondja, hogy az egyértelműen győztes csata az ihászit megelőző csornai csata volt. Az Ester-

házy Kastélyban és a Várkertben is járt Kmety György. Jövőre lesz az ihászi csata 170. évfor-

dulója, melyre értesülései szerint külön emlékmúzeum fog létesülni, amely emléket állít a csa-

tának és a csatában résztvevőknek. Külön megemlíti Papp Gábor püspököt. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy Kmety György és a tapolcafői forrásvidék kapcsolatát kellően hitelesnek gon-

dolja a Képviselőtestület, és támogatják ennek a létesítését.  
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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 alábbi határo-

zatot hozza: 
 

35/2018. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete engedélyezi a 

Kmety György honvédtábornok tapolcafői tartózkodásának 

emléket állító emlékkő felállítását a Tapolca Forrás Tanösvény 

pihenőjében, a Tapolcafői Kertbarátkör Közhasznú Egyesület 

beadványához csatolt helyszínrajz és nézetrajz alapján. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 

megvalósítással kapcsolatban szükséges intézkedések és 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

b) Pápai Szakképzési Centrum intézményátszervezésének véleményezése 

 

(Bocskay László önkormányzati képviselő a testület ülésére megérkezett, jelen van 14 fő képvi-

selő.) 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Üzleti szolgáltatási munkatárs képzést indít a Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Szakgimná-

ziuma és Kollégiuma, mellyel kapcsolatban véleményezési jogköre van a Képviselőtestületnek. 

 

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

 

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

36/2018. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés 

h) pontjában foglaltak alapján – mint a vagyonkezelésben lévő 

ingatlan tulajdonosa - a Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági 

Szakgimnáziuma és Kollégiumában az új képzési forma (54 340 

01 Üzleti szolgáltatási munkatárs) bevezetését tudomásul veszi. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselőtestület véleményét 

Sági István, a Pápai Szakképzési Centrum főigazgatója részére 

küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Verrasztó Norbert aljegyző 

 

c) A SZ01 víziközműrendszerre vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a gördülő fejlesztési tervben szerepelő rekonstrukciókat, felújításokat, a házi 

szennyvízbekötéseket a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. körülbelül 98 millió Ft értékben elvé-

gezte, így a vagyonkezelési szerződés 1. mellékletét szükséges kiegészíteni az elkészült fejlesz-

tésekkel. 

 

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

 

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

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határo-

zatot hozza: 

 

37/2018. (III.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az SZ01 vízi-

közmű rendszerre vonatkozó Vagyonkezelési szerződés mellék-

letét az előterjesztés mellékletét képező Vagyonkezelési Szerző-

dés 1. sz. módosításában szereplő eszközökkel kiegészíti és fel-

hatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza 

a polgármestert az SZ01 víziközmű rendszerre vonatkozó Va-

gyonkezelési Szerződés módosításával kapcsolatos további szer-

ződésmódosítások aláírására. 

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető   

Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni mindenkinek a munkáját.  

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 8.38 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

  

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester címzetes főjegyző 


