
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: 1/1-257/2018. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. november 29-i nyilvá-

nos ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Dr. Vörös Ibolya, dr. Péntek Árpád, dr. Hermann István, Császár Endre, Bocskay 

László, Venczel Csaba, dr. Bányai Katalin Erzsébet, Zsegraics Gyula, Süle 

Zsolt, Máté István, Grőber Attila és Kerecsényi Zoltán képviselők, 14 fő. 

 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző, 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető, 

Szalai Krisztina 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.  

 

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: 
 

116/2018. (XI.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. novem-

ber 29-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat va-

gyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet mó-

dosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 
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2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati laká-

sok és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szól 28/2013. 

(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete a 2018. évi téli igazga-

tási szünet elrendeléséről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. 

(…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa város egészség-

ügyi alapellátási körzeteiről szóló 22/2012. (X.25.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

5. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatalának 

tájékoztatója a munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás ala-

kulásáról Pápán 

Előadó: Feketéné Földi Judit járási hivatalvezető 

 

6. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociá-

lis Intézménye tevékenységéről 

Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

 

7. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi 

Alapellátási Intézete tevékenységéről 

Előadó: Ujváry Hajnalka intézményvezető 

 

8. Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

9. Vegyes ügyek 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

Vegyes ügyek 

 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 123-126., 130 és 132. sorszámú előterjesztést 

egyhangúlag megtárgyalásra javasolja.  
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1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormány-

zati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, 1 ellen-

szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.  

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Grőber Attila képviselő 

A rendelet módosítás általános indokolásának utolsó bekezdésében szerepel, hogy a rendelet 

megalkotásával csökken a rendkívüli ülések összehívásának gyakorisága. Megkérdezi, hogy 

hány rendkívüli ülést kellett ezzel összefüggésben összehívni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A képviselőtestületnek nem kellett rendkívüli ülést tartani, csak a bizottságoknak. Az értékhatár 

változások miatt a döntési jogosultság ezen esetekben most átkerül polgármesteri hatáskörbe.  

 

Süle Zsolt képviselő 

Ebben a rendeletben az eddig hatályos rendelethez képest aránytalanul nagy hatáskört kap a 

mindenkori polgármester. Több esetben indokolatlannak tartja a mindenkori polgármester dön-

tési jogosultságához kötődő értékhatárok megemelését.  

 

Dr. Hermann István képviselő 

Egyetért az értékhatárok emelésével, nem tartja aggályosnak azt, hiszen a polgármesternek el 

kell számolnia a testület felé az ilyen jellegű döntéseiről.   

 

Grőber Attila képviselő 

Módosító indítványában javasolja az értékhatárok akként történő módosítását, hogy a rendelet-

tervezetben foglalt esetekben 5 millió forintig a Polgármester, 5-15 millió forint között a Vá-

rosfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, 15 millió forint felett a Képviselőtestület dönt-

sön. Az ingatlan áremelkedések folytán sok ingatlan értéke valamivel meghaladja az egymillió 

forintot, ezekben az esetekben nyilván nem szükséges a bizottsági döntés. Véleménye szerint 

az általa javasolt értékhatárokkal a polgármester válláról is levennék a döntés terhét, ezek reá-

lisabban követik a valóságot. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a rendelt hatálya nem terjed ki az önkormányzati lakások és helyiségek bérle-

téről és elidegenítéséről szóló rendelet hatálya alá tartozó lakások és nem lakások elidegenítése, 

valamit a közterületek használatáról és a reklámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet 

hatálya alá tartozó közterületek használatba adására. 

 

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

 

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

el. 
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Kéri a testület állásfoglalását Grőber Attila képviselő alábbi módosító indítványáról, amely sze-

rint a rendelet-tervezetben foglalt esetekben 5 millió forintig a Polgármester, 5-15 millió forint 

között a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, 15 millió forint felett a Képviselőtes-

tület döntsön. 

 

A Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 5 tar-

tózkodás mellett nem fogadta el Grőber Attila képviselő indítvá-

nyát. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett megal-

kotja az alábbi rendeletet: 

 

31/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkormányzati rende-

let módosításáról szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét, az 

előterjesztésben 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 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegení-

téséről szól 28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag el-

fogadásra javasolja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett megal-

kotja az alábbi rendeletet: 
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32/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkor-

mányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szól 

28/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, 

fenti számú önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben foglal-

taknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a 

helyben szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a 2018. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

33/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a téli igazga-

tási szünetről szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét, az elő-

terjesztésben 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 

 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2018. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 22/2012. 

(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Ujváry Hajnalka intézményvezető. 

 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Ujváry Hajnalka intézményvezetőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése. 

 

Ujváry Hajnalka intézményvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

alábbi rendeletet: 

 

34/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa város 

egészségügyi alapellátási körzetei módosításáról szóló, fenti 

számú önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben 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 

 

 

5. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatalának tájékoztatója a 

munkaerő-piaci helyzet és a foglalkoztatás alakulásáról Pápán 

Előadó: Feketéné Földi Judit járási hivatalvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen vannak Pillerné dr. Raksányi Ildikó járási hivatalvezető-helyet-

tes és Balogh Lászlóné osztályvezetői feladatok ellátásával megbízott állami tisztviselő. 

 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Pillerné dr. Raksányi Ildikó járási hivatalvezető-helyettest, hogy van-e szóbeli ki-

egészítése. 

 

Pillerné dr. Raksányi Ildikó járási hivatalvezető-helyettes 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
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Süle Zsolt képviselő 

Megkérdezi, hogy továbbra sincs-e adat arról, hogy a járás területéről hányan vállalnak munkát 

külföldön, illetve van-e arról információ, hogy Pápa és a járás területén hány harmadik ország-

beli állampolgár vállal legálisan munkát. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Megkérdezi, hogy a közfoglalkoztatás kapcsán 2019. február 29-ét követően áll-e rendelkezésre 

bármilyen információ. 

 

Pillerné dr. Raksányi Ildikó járási hivatalvezető-helyettes 

Süle Zsolt képviselő úr kérdésére elmondja, hogy erről a Foglalkoztatási Osztálynak nincs 

adata, hiszen ők külföldre nem végeznek munkaerő közvetítést. Dr. Hermann István kérdésére 

elmondja, hogy az erre vonatkozó Korm. rendelet értelmében a közfoglalkoztatás folytatódni 

fog a jövőben is, a pénzügyi keretről még nincs információja.  

 

Grőber Attila képviselő 

Polgármester úrtól kérdezi, hogy ismeretei szerint mennyi nem magyar nemzetiségű, magyar 

állampolgársággal nem rendelkező állampolgár dolgozik Pápán, hiszen egyre több jelzés érke-

zik arról, hogy nagy számban dolgoznak itt, de erről hivatalos tájékoztatást nem kapnak.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A külföldi állampolgárok egy részének szabad a munkavállalása akár európai uniós, akár nem. 

Vannak olyan, nem európai unióból érkező állampolgárok, akiknek tudnak a jelenlétéről. Akik 

munkavállalási engedéllyel érkeznek, róluk az ezt nyilvántartó hivataltól lehet információt kér-

dezni, de az őket foglalkoztató munkáltatóknak nincs beszámolási kötelezettsége. Tapasztalat 

alapján elmondható, hogy a külföldi munkavállalók száma Pápán néhány százra egészen bizto-

san tehető.  

 

Grőber Attila képviselő 

A mostani helyzet látszólag kedvezőbb mint 8-10 éve, most a munkaerőhiány jelent problémát. 

Rövid távú, adminisztratív intézkedésekkel ezek a problémák nem orvosolhatók. Több megol-

dási javaslat van, egyik a szabadságok mérséklése, másik a túlórák számának emelése. 76.4 

évre kellene emelni a nyugdíj korhatárt ahhoz, hogy a jelenlegi arányszámot tartani lehessen. 

Demográfiai problémák is vannak. A másik a képzettség kérdése, hiszen évente körülbelül 

10.000 diák kerül ki képzettség nélkül az iskolából és a munkaerő piacon nehezen tudnak elhe-

lyezkedni. Drámainak tartja továbbá, hogy 20%-kal kevesebben állnak munkába a fiatalok, 

mint egy évvel ezelőtt, ami azt jelenti, hogy ezen fiatalok nagy része külföldön keres munkát. 

Álláspontja aszerint a demográfia, a képzés kérdése és a kivándorlás megállítása az a három 

dolog, amely ezt a problémát orvosolni tudja. A szakképzési rendszer Magyarországon archai-

kus formát öltött, nem tart lépést azokkal az igényekkel, amelyeket a munkaerőpiac szereplői 

megfogalmaztak,  

 

Unger Tamás alpolgármester 

Valóban más a helyzet mint 8-10 évvel ezelőtt, ami elhangzott, az a nagypolitika döntések kö-

rébe tartozik, egy önkormányzat helyben relatíve kevés eszközzel rendelkezik arra vonatko-

zóan, hogy ezen módosítani tudjon. A kivándorlással kapcsolatban elmondja, hogy Magyaror-

szág nem azon országok közé tartozik, ahol a legnagyobb arányban mennek a fiatalok külföldre 

dolgozni. Az Európai Unión belül az egyik alapérték a szabad munkaerő áramlás. Akik megte-

hetik, odamennek dolgozni, ahol többet tud keresni, ezt egy ország nem tudja megakadályozni. 

Egy önkormányzat számára ez az álláskeresési ráta örvendetes tény, hiszen ez azt jelenti, hogy 
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a helyben, valamint a járásban dolgozók számára van munkalehetőség, és van egy olyan réteg, 

aki számára még lehet lehetőséget teremteni. Az önkormányzat a paktum pályázat során meg-

tesz mindent, hogy mindenki rátaláljon arra a lehetőségre, ami számára megfelelő. Az, hogy a 

multinacionális cégek külföldi munkavállalókat alkalmaznak, nem egyedi eset. A demográfiá-

val kapcsolatos problémát nehezen lehet helyben kezelni, ez Európai Uniós szinten is gondot 

jelent. Magyarország inkább a saját családjai támogatásával próbálja kezelni a demográfiai 

problémákat, ami nyilván nem alkalmas arra, hogy azonnal pótolja a munkaerőhiányt. Állás-

pontja szerint a munkaerő kölcsönzés nem ördögtől való dolog.  

 

Dr. Hermann István képviselő 

Álláspontja szerint jelenleg elegendő szabadsága van a munkavállalóknak. A túlórát úgy kell 

megfizetni, hogy a dolgozóknak megérje vállalni azt. A dolgozó anyagi szempontját tekintve 

nem tartja ezt rossznak. A képzés kapcsán elmondja, hogy nagy viták vannak a Nemzeti Alap-

tantervről. A nemzeti történelem hangsúlyosabb oktatását javasolja. A demográfiával kapcso-

latban elmondja, hogy ha minden családban három gyerek születne, lassan helyreállnának az 

arányszámok. A mai CSOK helyes irány arra, hogy a lakhatás is rendezett legyen a több gyer-

mekes családok számára. A szakképzéssel kapcsolatban elmondja, hogy a gyakorlati képzést 

olyan helyen kell folytatni a tanulókkal, ahol a munka világával találkoznak. 

 

Venczel Csaba képviselő 

A demográfiai problémák kezelésének két módja van, vannak olyan országok, amelyek a csa-

ládpolitikát, míg mások a bevándorlás politikát támogatják. Magyarország a családpolitika tá-

mogatásával szeretne eredményt elérni, ami nyilván lassabb folyamat, a bevándorlás azonnali 

megoldást jelent a problémára. Elmondja, hogy Pápa németországi testvérvárosában a külföldi 

munkavállalók száma nagyságrendekben jóval több mint Pápán. Úgy gondolja, hogy Pápán a 

város lakosságához és munkavállalóinak számához mérten a külföldi munkavállaók száma 

aránytalanul alacsony. A szakképzés kapcsán elmondja, hogy a szakképzési törvény módosítá-

sán gondolkozik az illetékes államtitkárság. Az oktatáspolitika elképzelése az, hogy minél job-

ban bevonja a kis- és középvállalkozásokat az oktatásba. Egyre jobban bevonják a vállalkozói 

kamarákat már az előkészítésbe is. A gimnáziumi oktatás továbbra is népszerű. Sok esetben – 

mivel a gyermekek száma csökkent- a gimnáziumok olyan diákokat is felvesznek, akiknek az 

általános iskolai tanulmányi eredményei ezt nem indokolnák. Egyre több pápai családról tud, 

aki hazatelepült a kedvező családpolitikának köszönhetően. Véleménye szerint amikor egy fi-

atal családban gondolkodik, nem olyan motiváló számára a külföldi munkavállalás.  

 

Süle Zsolt képviselő 

Elmondja, hogy a magyar emberek számára nem rabszolgasorsot szánna, főleg a családok évé-

ben. Nem jó irány, hogy a gyerekek a szüleiktől távol nőjenek fel, mivel ők még hétvégén is 

dolgoznak.  

 

Dr. Hermann István képviselő 

Elmondja, hogy akit példaként említett a hétvégi munkavállalás kapcsán, ő vállalkozó, és hét-

köznap a gyermekeivel tud lenni. Ő sem örülne, ha munkavállalók tömegeinek kellene hétvégén 

dolgozni, de a magyar munkaerő piacon vannak ilyen lehetőségek, amik nagyon magas plusz 

pénzt jelentenek. Ma Magyarországon, aki dolgozni akar és tud, az talál magának munkát.  

 

Unger Tamás alpolgármester 

Egy munkavállaló bére nem attól függ, hogy a Kormányzat milyen minimálbért határoz meg, 

hanem sok egyéb feltétele is van. Akik olyan végezettséget szereznek, azok jobb eséllyel 
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indulnak el a pályán. Tenni kell azért, hogy jobb fizetést kapjanak. Az oktatási rendszer segít 

ahhoz, hogy el tudjon indulni az életben. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

A pénzügyminiszter jelentette be, hogy soha nem dolgoztak még ennyien. Jelenleg közelít a 

társadalom afelé, hogy minden második ember dolgozik. Nyilván sokan elmennek külföldre. 

Sokan a munkaerő igényüket külföldi munkavállalókkal próbálják megoldani, ezzel nem ve-

szélyezteti az itthoni munkavállalók álláslehetőségét.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A közelmúltban jelent meg a TOP 120+100 lapkiadvány, amely számba veszi a megye 300 

legnagyobb árbevétellel rendelkező gazdasági társaságait. A 300 legnagyobb Veszprém megyei 

cég között 29 pápai szerepel. Megállapítható továbbá, hogy a cégeknél egy év alatt 1/3-ával 

nőtt a foglalkoztatottság. Ezzel párhuzamosan megállapítható, hogy drasztikusan csökkent az 

álláskeresők száma. 505 üres álláshelyet jelentettek le, jelenleg tehát több az üres álláshely, 

mint az álláskeresők száma. Büszke a 2018-as jó eredményekre. Elmondja, hogy 1997-ben sem 

GYED, sem GYES, sem családi pótlék nem járt. Az akkori köztársasági elnök SZDSZ aktivis-

taként ezt természetesnek tartotta. A mostani családtámogatási rendszer következményeit 5-10 

év múlva lehet lemérni. Álságosnak tartja a túlórával kapcsolatos hozzászólást, a maga részéről 

támogatja a szakszervezetek létét, és visszaemlékszik arra, hogy a munkavállalók a túlóra ki-

merítését követően bt-ket alapítottak a túlóra további lehetőségének megteremtése érdekében. 

Megköszöni a járási hivatal munkáját. Nagyon sok projekten dolgoznak együtt az önkormány-

zattal. Az önkormányzat saját forrásból jutatott szociális kiadásai 100 millió forintról 13 millió 

forintra csökkentek. A közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondja, hogy jelenleg a hivatalban 

21-en dolgoznak azok köztisztviselőkként, akik közfoglalkoztatottként kezdtek. 20-25% között 

van azoknak a száma, akik a közfoglalkoztatásnak köszönhetően jutottak el az elsődleges mun-

kaerőpiacra. 

 

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

 

Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóval kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül elfogadja a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pá-

pai Járási Hivatalának tájékoztatóját a munkaerő-piaci helyzet és 

a foglalkoztatás alakulásáról Pápán 

 

6. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye tevé-

kenységéről 

Előadó: Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

A napirend tárgyalásánál jelen vannak Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető és Orbán 

András gazdasági vezető. 

 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Borsosgyőri Városrészi Önkor-

mányzat, a Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzat és a Tapolcafői Városrészi Önkormányzat 

egyhangúlag elfogadásra javasolja 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Elmondja, a szakképzés sajnos Pápán megszűnt, így nehéz a munkaerő pótlás. Bár indult egy 

együttműködés a Szakképzési Centrummal, ami a felnőtt szakápolói képzést célozza meg, ez 

nem olyan nagyságrendű, ami a hiányt teljes mértékben pótolná. Megkérdezi intézményvezető 

asszonyt, hogy milyen mutatókkal rendelkezik a szociális szféra a szakember ellátás területén.  

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Az idősek otthonában most érkezett el az az időszak, amikor a tapasztalt kollégák nyugdíjba 

vonultak. Ezen tapasztalt szakemberek pótlása ma már szinte lehetetlen. A képzés kapcsán el-

mondja, hogy második éve nem indul nappali képzés, mert nincs rá érdeklődő. Felnőtt képzés 

is úgy indult, hogy az intézményvezetők összefogtak, és a képesítéssel nem rendelkező kollé-

gákat beiskolázták. A mostani fiatalokban nem látja az utánpótlás lehetőségét. A szociális szfé-

rába dolgozni nem egyszerű, az idősek otthonában az életük utolsó szakaszát élik az emberek, 

ápolásuk, gondozásuk nagy kihívást jelent, ami nem vonzza a fiatalokat. Van olyan számos 

pálya, ahol sokkal több béréért kevesebb munkával és mentális terheléssel lehet dolgozni. A 

gyermekvédelem területén dolgozó kollégák nap mint nap szembesülnek nehézségekkel, de el-

ismerést nem kapnak. A bérezés kapcsán elmondja, hogy addig elfogadható volt, ameddig há-

rom évek keresztül emelkedő tendenciát mutatott. A garantált bérminimum és a minimálbér 

emelése a közalkalmazotti szférában mindenkit érintett, de sajnos ugyanott tartotta a színvona-

lat a bérekben, mint eddig. Az ágazati pótlékok sem segítettek sokat. Az ápolók nagy része 

átmegy az egészségügybe dolgozni, mert a bérük nem lesz magasabb, de kevesebb fizikai mun-

kát kell végezni. Egyedüli megoldásként látja a közfoglalkoztatottakat, akik kitartó munkával 

közalkalmazottá válnak. Közülük sokan lettek fizikai kisegítők, szociális gondozók, ápolók. 

Megoldást jelentenek továbbá azok, akik bekerültek a rendszerbe, de nem rendelkeznek meg-

felelő végzettséggel, de van szakmai elhivatottságuk, átképezhetőek. 26 fő ment el tavaly és 

idén az intézményből. Tavaly pótolható volt ez a szám, idén azonban nehezen lehet utánpótlást 

találni. Kiegészítésképpen elmondja, hogy bevezették a túlórák kifizetését is, viszont amennyi-

ben mindenki dolgozik, akkor nincs szükség túlórára. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Megköszöni a beszámolót. Megkérdezi, hogy amennyiben közép- és hosszú távon nem rende-

ződik a bérezés, veszélybe kerül-e az a tevékenység, amelyet most az intézmény ellát. 

 

Dr. Péntek Árpád képviselő 

Megkérdezi, hogy az önkéntes munka mennyiben nyújt segítséget a feladat ellátás során, ebből 

a körből nem lehetne-e pótolni a munkaerőt.  

 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

A beszámolóban elhangzott. hogy az idősek otthonában egy fő az, aki ellátja a délutáni-éjszakai 

műszakot, míg a kórházban ez négy-öt fő. Megkérdezi, hogy ez a szakképzett munkaerőhiány-

ból fakad, vagy abból, hogy az intézmény számára ennyi a létszámkeret. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

A bérezéssel kapcsolatban elmondja, hogy a házi segítségnyújtásban dolgozók száma -köszön-

hetően annak, hogy megkapták az ágy mellett dolgozó ápolóknak járó pótlékot- növekedett a 

tavalyi évhez képest, hiszen három tavaly elment kolléga ismételten visszatért. A 2018-as 
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éveben stabil gárda dolgozik az ellátásban. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központban dol-

gozó diplomás kollégák bére nagyon alacsony, náluk nincs plusz juttatás. Az Idősek Otthoná-

ban nem mindig a bér az, ami miatt nincs munkaerő, a fiatalok számára nem vonzó ez a pálya. 

A magasabb bér miatt a fizikai megterhelés nem lesz kevesebb. Dr. Bányai Katalin Erzsébet 

képviselő asszony kérdésére elmondja, hogy a jogszabályban meghatározott létszámkeret biz-

tosított, kérdés, hogy a létszámot be tudják-e tölteni. Dr. Péntek Árpád képviselő úr kérdésére 

elmondja, hogy messze nincs köszönőviszonyban az az önkéntes munka, amit Hollandiában 

látott. A hozzátartozók sokat segítenek. A diákmunkával pozitívak a tapasztalatai. Szeretettel 

viszonyultak a diákok az idősekhez. A nyugdíjasok is végeznek önkéntes munkát, a Nyugdíjas 

Szövetkezet sokat segít ebben.  

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, hogy jelenleg mennyi az intézmény létszámkerete és mennyi a betöltetlen állás-

hely. 

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

Az intézménynek 154 fő az állománya. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központban 10 fő, 

míg az Idősek Otthonában 8 fő a betöltetlen álláshely.  

 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

Kiemeli az intézmény nyitottságát, ami az elmúlt években tapasztalható volt. Az Orlay-Petőfi 

emlékhely kapcsán nyújtott segítséget is megköszöni. Elmondja, hogy amikor adományozási 

céllal fordultak az intézményhez, mindig segítőkészen álltak hozzájuk. 

 

Venczel Csaba képviselő 

Az intézménnyel együtt sikerült az idősek számára egy nagyon jó védőhálót kialakítani. Külö-

nösen örül, hogy a házi segítségnyújtásban részt vevők anyagi megbecsülése is megtörtént. Az 

Idősek Klubja már nem annyira népszerű, mert a szociális szférában a hangsúly az otthon gon-

dozásra tevődött át.  

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Szeretné megköszönni az évek során kialakult jó partneri együttműködést a kórházzal. Olyan 

speciális feladatot is ellát a kórház, mint a krónikus betegek ápolása, és talán ez az a terület, 

ahol a legszorosabb az együttműködés a két intézmény között. Mind a két intézményben meg-

vannak azok a jól felkészült szakemberek, akik ennek az együttműködésnek az alapját megte-

remtik. Megkéri intézményvezető asszonyt, hogy a dolgozói felé a köszönetet tolmácsolja. Re-

méli, hogy a jó partneri viszony a jövőben is megmarad. Szeretné kiemelni intézményvezető 

asszonynak és a menedzsmentnek azt a munkáját, hogy minden lehetőséget megragadnak, hogy 

a feladatellátás infrastrukturális oldalát is erősítsék.  

 

Dr. Bányai Katalin Erzsébet képviselő 

A jelenlegi beszámolóból azt látja, hogy az erőfeszítések eredményt és pozitív elmozdulást mu-

tatnak. Egy terület elkeserítő számára, hiszen a benntlakásos intézménynél túl hosszú a várako-

zási lista. Megköszöni a beszámolót, és megkéri intézményvezető asszonyt, hogy a munkatár-

sak felé továbbítsa az elismerését. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A benntlakásos intézeti elhelyezést az önkormányzat önként vállalt feladatként teljesíti, az ille-

tékességi területen vannak olyan intézmények, amelyek várják az időseket. Mivel a képviselő-

testület arról döntött, hogy ezt az önként vállalt feladatot ellátja az önkormányzat, ezért a 
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feltételek biztosításában is felelőssége van, azon túlmenően is, amit a feladatfinanszírozás ke-

retében megkapnak. Ennek a kötelezettségüknek tettek eleget akkor, amikor a bérpótlékot biz-

tosították az intézmény számára. A költségvetés tervezéskor mindenképp prioritás lesz, hogy 

több forrást biztosítsanak az intézmény számára. Az intézmények lehetőséget kaptak arra, hogy 

a betöltetlen álláshelyekre jutó bérkeretet ott dolgozók ösztönzésére használják fel. Az önkor-

mányzat számára fontos az intézmény működése, kifejezték ezt azzal, hogy pályáztak szociális 

ellátások keretében kapacitás bővítésre. Hamarosan részesei lehetnek egy új intézmény meg-

nyitásának ezzel is emelve az ellátás színvonalát. Paradigmaváltás kell a problémák megoldá-

sához. Az otthon végzett ápolás erősítése lehet a megoldás, illetve az, hogy minél nagyobb 

számban tudja a társadalom érdekeltté tenni abban a fiatalokat, hogy ápolják a hozzátartozóju-

kat. Erre vonatkozóan is vannak megoldási javaslatok. Köszönetét fejezi ki és jó munkát kíván 

az intézmény munkatársainak.  

 

Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető 

A bérmaradványok felhasználásával kapcsolatban elmondja, hogy ebben polgármester úr sza-

bad kezet adott az intézményvezetőknek. Kidolgoztak egy olyan jutalmazási rendszert, ami be-

váltotta a hozzá fűzött reményeket. Ezt negyedévenkénti jutalmazást jelent a kiemelkedő dol-

gozók számára, a fennmaradt részt pedig év végén tervezik szétosztani. Minden kollégája ne-

vében megköszöni az önkormányzatnak, polgármester úrnak és a képviselőtestületnek az 

együttműködést. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóval kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szoci-

ális Intézménye tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 9.45 órakor szünetet rendel el, majd 10.05 órakor folytatódik 

a napirendek tárgyalása. 
 

7. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete te-

vékenységéről 

Előadó: Ujváry Hajnalka intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen vannak Ujváry Hajnalka intézményvezető. 

 

Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Borsosgyőri Városrészi Önkor-

mányzat, a Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzat és a Tapolcafői Városrészi Önkormányzat 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Ujváry Hajnalka intézményvezetőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése. 
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Ujváry Hajnalka intézményvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Dr. Vörös Ibolya képviselő 

Megkérdezi intézményvezető asszonyt, hogy látja az alapellátásban dolgozók feladatellátását a 

jövőben, mivel kell még szembenézni. 

 

Ujváry Hajnalka intézményvezető  

Az alapellátás tekintetében elmondja, hogy a védőnők, ügyeleti dolgozók közalkalmazottként, 

az orvosok vállalkozóként dolgoznak. A közalkalmazottak közalkalmazotti bértábla szerint 

kapják a fizetésüket, megjegyzi, országos probléma, hogy körülbelül 32 éves korig ugyanazt a 

bért kapják a dolgozók, mint a kezdők. A védőnőknél stabil a gárda, ebben a tekintetben Pápán 

nincs probléma. Ami inkább gondot jelent, az az ügyeleti ellátás. A közalkalmazottak a mini-

málbért kapják, egy főállású dolgozójuk van, a többiek részmunkaidőben dolgoznak főállás 

mellett. Az orvosok tekintetében még borúlátóbb a helyzet, új orvos nem lépett be a körbe. 

Jelenleg 4 fő gyerekorvos van a hat körzetre, a nyugdíjas orvosok közül Pekárdy doktor úr 

szokott besegíteni az ügyeleti ellátásba. Nyáron és a hosszú hétvégéken nagyon nehéz az ügye-

leti ellátás megoldása. A felnőtt háziorvosi ellátás kapcsán elmondja, hogy négy háziorvos dol-

gozik nyugdíjasként, a jelenleg dolgozó orvosok kétharmada pedig pár éven belül eléri a nyug-

díjkorhatárt. A legnagyobb probléma főleg a házi gyerekorvos ellátásban fellépő humánerőfor-

rás hiány. A két üres praxis tekintetében igénybe lehet venni a letelepedési támogatást, folya-

matosan pályáztatják a helyeket, ennek ellenére nincs komoly érdeklődő. Hangsúlyozza, az 

ügyeleti ellátás biztosítása a jövőben komoly gondot jelenthet.  

 

Süle Zsolt képviselő 

Megköszöni az őszinte és tényszerű beszámolót. Elmondja, hogy gyorsvonati sebességgel halad 

az ország egy katasztrófa felé, ami az egészségügyet érinti. Ugyanazok a problémák vannak a 

felszínen, mint az előző beszámoló esetében. Kéri a kormánypárti képviselőket, hogy jelezzék 

a problémát a Kormány felé.  

 

Grőber Attila képviselő 

Véleménye szerint mindegyik beszámoló korrekt, a helyzet évek óta drámai és egyre csak rom-

lik, hiszen jelentősen nőtt a betöltetlen háziorvosi helyek száma. Megjegyzi, lehet őt kicsinyes-

nek és álságosnak nevezni, de igazán kicsinyes magatartásnak tartja a NEJ-re idehívni fővéd-

nöknek valakit, majd a halála után néhány évvel azt mondani rá, hogy SZDSZ aktivista. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A megjegyzésre reagálva elmondja, hogy egy embert a valóságos cselekvése alapján kell meg-

ítélni, ami egyszerű az alapján, hogy 1994-1998 között valaki hogy működött és mihez járult 

hozzá. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

A különböző politikai értékekkel rendelkező embereknek különböző eszközeik vannak, valaki 

a cselekvésben, valaki a nagy szavakban hisz. Süle Zsolt képviselővel egyetért abban, hogy a 

probléma megoldása nem helyi szintű. Hangsúlyozza, helyi szinten mindent megpróbálnak a 

helyzet javítása érdekében. Folyamatos jelzés történt a probléma megoldása érdekében, de ál-

láspontja szerint a jelzés nem elegendő, mert a problémáról mindenki tud. A segítő szakmák 
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iránti érdeklődés oly annyira lecsökkent, hogy az már komoly problémákat jelent. A kormány-

zat elkötelezett a bérek emelése mellett, a helyzet rendezésére a pályaorientáció lehet az egyik 

megoldás. Álláspontja szerint az egyetemi autonómia gátja a szakmai utánpótlásnak. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Álláspontja szerint mindenki kellő súllyal látja az egészségügy helyzetét, és próbál azon javí-

tani. Más országoknak van arra lehetősége, hogy megvásárolja más országok orvosait. Angliá-

ban sem tudnak állandó háziorvosi szolgálatot biztosítani. Hazánkban a helyi önkormányzatok 

a jogszabályokban előírtakon túl is próbálnak kedvező feltételeket nyújtani a háziorvosok szá-

mára. Meglátása szerint a képzéssel lehetne tovább lépni, de a képzésnek is megvannak a kor-

látai. Az orvosi hivatással járó kemény munkát olyan sokan már nem akarják vállalni. 

 

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

 

Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóval kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi 

Alapellátási Intézete tevékenységéről szóló beszámolót az előter-

jesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.  

8. Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 

Előadó: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a Városfejlesztési 

és Városüzemeltetési Bizottság, valamint a Humánerőforrás Bizottság az előterjesztést egyhan-

gúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni valamennyi kollégájának az egész éves munkáját. Elmondja, sok változás lesz 

mind a struktúrát, mind a személyi állományt illetően. Szándékukban áll, hogy a középfokú 

végzettségű kollégáknál is legyen lehetőség a differenciálásra. Elmondja, a Polgármesteri Hi-

vatal létszáma attól is függ, hogy melyek azok a feladatok, amelyek köztisztviselőknek kell 

ellátnia, mert vannak olyan feladatok, például a vagyongazdálkodás, amelyek más formában is 

elvégezhetők. 

 

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

 

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztésben foglaltakról. 

 

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

rozatot hozza: 
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117/2018. (XI.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Pol-

gármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót az előter-

jesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.  

 

 

Vegyek ügyek 

 

a) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

zatot hozza: 

 

118/2018. (XI.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 194/1998. 

(XI.26.) határozat, a 35/2018. (III.29.) határozat, az 57/2018. 

(VI.7.) határozat, a 83/2018. (VIII.9.) határozat, a 91. és 93/2018. 

(IX.13.) határozat, a 100 és 101/2018. (IX.27.) határozat végre-

hajtására adott jelentést elfogadja. 

 

b) Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

zatot hozza: 

 

119/2018. (XI.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápai Polgár-

mesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosí-

tását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület határozata 2018. december 1-jén lép ha-

tályba. 
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A Képviselőtestület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a Szerve-

zeti és Működési Szabályzat módosításáról a Hivatal köztisztvi-

selőit tájékoztassa, valamint a módosításokkal egységes szerke-

zetbe foglalt Szabályzatot készítse el. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:   Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 

c) TOP-os pályázatokról tájékoztató 

 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy december elejétől kezdődően a képviselők rendszeresen fognak kapni írásbeli 

tájékoztatást a TOP-os pályázatokat illetően. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Süle Zsolt képviselő 

Az már tisztán látszik, hogy a legtöbb TOP-os projekt nem fog beleférni sem a határidőbe, sem 

az előre eltervezett pénzügyi keretbe. A Zöld Város II. projektnél már most látszik, hogy lénye-

gesen többet kell hozzátenni a projekt megvalósításához, pedig még messze nem látszik a vége. 

Megkérdezi, hogy a városvezetés meddig képes elmenni a TOP-os projektek esetében a pénz-

ügyi háttér megteremtése érdekében. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, a határidőkkel érdemes kicsit szofisztikáltabban bánni, hiszen több projekt jóval a 

határidő lejárta előtt fog befejeződni. A Zöld Város II. projekt kapcsán elmondja, hogy arra 

még egy fillért sem költött az önkormányzat, csak a megvalósítás feltételeit teremtették meg, 

azaz a beavatkozási terület tulajdonjogát szerzi meg az önkormányzat. Nemrég volt egy meg-

beszélés a piac megvalósításával kapcsolatban, ahol a képviselők megszavazták az 50%-os 

költségnövekedést. Javaslatot fognak tenni további hitelkeret megállapítására is, és azt a hitel-

keretet is a projektek megvalósítására kívánják szánni. Megjegyzi, vannak az önkormányzaton 

kívül álló okok. Ilyen volt a döntések meghozatalának időpontja. Gyakran a tulajdonjog meg-

szerzése is az önkormányzaton kívül álló nehézségekbe ütközik. Az irányító hatóság észlelete, 

hogy a határidők módosítása szükséges. A hiteltörlesztése az önkormányzatnak 2021-ben kö-

rülbelül 104 millió forint lesz, a lejáratkor pedig körülbelül 91 millió forint. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, hozzá-

szólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 



17 

 
 

 

120/2018. (XI.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesz-

tés I.-XVIII. pontjaiban szereplő pályázatokkal kapcsolatos tájé-

koztatást tudomásul veszi. 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a pályázattal kapcso-

latos további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

d) TOP-1.1.1.-16 pályázat (Szabó Dezső utca) megvalósításával kapcsolatos döntés 

 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

zatot hozza 

121/2018. (XI.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a TOP-

1.1.1.-16-VE1-2017-00003 számú, az „Iparterületek fejlesztése a 

pápai Felsővárosban” című projekt keretében megvalósítandó be-

ruházáshoz szükséges 

− pápai 4702 hrsz. alatti, kivett lakóház, udvar, gazdasági 

épület megnevezésű ingatlan, 

− pápai 0957/4 hrsz. alatti, szántó megnevezésű ingatlan, 

− pápai 0957/18 hrsz. alatti, szántó megnevezésű ingatlan, 

− pápai 0957/19 hrsz. alatti, szántó megnevezésű ingatlan, 

− pápai 0993/5 hrsz. alatti, kivett gazdasági épület, udvar, 5 

épület, rét megnevezésű ingatlan, 

− pápai 0993/6 hrsz. alatti, kivett udvar megnevezésű ingat-

lan, 

− pápai 0993/7 hrsz. alatti, kivett lakóház, udvar, 2 gazda-

sági épület megnevezésű ingatlan, 

− pápai 0993/14 hrsz. alatti, szántó megnevezésű ingatlan 

kisajátítást helyettesítő adásvétel, illetve annak eredménytelen-

sége esetén kisajátítás útján történő megszerzéséhez hozzájárul. 
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A kisajátítási eljárás(ok) megindítása esetén a Kstv. 24. § (5) be-

kezdés c) pontja szerinti, a kártalanításhoz szükséges pénzügyi 

fedezet rendelkezésre áll, melynek összegét az Önkormányzat a 

2018. évi költségvetésében az építés és településfejlesztés feladat 

terhére biztosítja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a kisajátítási 

eljárás(ok) megindítására, valamint azzal kapcsolatban a szüksé-

ges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős     Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

e) A pápai 6194, 6300, 6311/95 hrsz. alatti ingatlanok adásvétele 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Nagy Zsolt vezérigazgató. 

 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Süle Zsolt képviselő 

A képviselőtestület valóban tudott arról, hogy ezek a területek szükségesek a projekt megvaló-

sításához, azonban arról nem volt tudomása, hogy sokkal magasabb áron vásárolja azt meg az 

önkormányzat annál, mint amilyen áron a Termálvízhasznosító Zrt. tulajdonába kerültek. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Válaszában elmondja, az önkormányzatnál ingatlan vásárlás vagyonértékelés alapján történik. 

Piaci ár alatt nem lehet vásárolni a saját gazdasági társaságától, az bűncselekményt valósít meg. 

Az a helyes, ha a város beruházásainak köszönhetően az ingatlanárak növekednek.  

 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozza: 
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122/2018. (XI.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a pápai 6194 

hrsz.-ú és a pápai 6300 hrsz.-ú ingatlanokat bruttó 7.500,- Ft/m2 

áron, a pápai 6311/95 hrsz.-ú ingatlant bruttó 4.400,- Ft/m2 áron 

megvásárolja, és Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületé-

nek az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.28.) önkor-

mányzati rendeletének 3. §-a alapján a fenti értéken a forgalom-

képes üzleti vagyon közé sorolja. 

 

A vételár fedezete Pápa Város Önkormányzata és az OTP Bank. 

Nyrt. között létrejött 1-2-18-4800-0358-0 szerződésszámú köl-

csönszerződés tartalma szerinti célhitel terhére biztosított. 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:    Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

f) Tájékoztatás MLSZ pályázat benyújtásáról 

 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

zatot hozza: 

123/2018. (XI.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az 

„Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása” elnevezésű 

pályázat benyújtásával. 

 

A pályázathoz szükséges 184.150 Ft saját forrás Pápa Város Ön-

kormányzata 2018. évi költségvetésében biztosított a polgármes-

teri keret terhére. 
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A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a pályázattal kapcso-

latos további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

g) 2019. évi folyószámla hitel felvétele 

 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

300 millió Ft hitelkeret megállapítására tesz javaslatot. Elmondja, a mai napon az önkormány-

zatnak folyószámla hitele nincs, likviditási problémái év végén nem lesznek. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

zatot hozza: 

 

124/2018. (XI.29.) határozat 

1. Pápa Város Önkormányzata átmeneti likviditás biztosítása cél-

jából 300 000 000 Ft, azaz Háromszázmillió forint összegű, 

naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó 

kölcsönt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től, legkorábban 2019. ja-

nuár 02-től  2019. szeptember 30. lejáratig, majd 2019. október 

1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakban az OTP Bank 

Nyrt. által meghatározott összegben, azzal, hogy a hitelkeret 

összege nem haladhatja meg a 2019. december havi nettó fi-

nanszírozás és a december havi iparűzési adófeltöltés együttes 

összegét. Erre vonatkozóan az önkormányzat kötelezettséget 

vállal arra, hogy 2019. augusztus 31-ig benyújtja az OTP Bank 

Nyrt. részére a 2019. december havi nettó finanszírozás össze-

gére és a december havi iparűzési adófeltöltésre vonatkozó ki-

mutatását. 

 

2. Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 

futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafi-

zetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt be-

tervezi, jóváhagyja és biztosítja. 
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3. Pápa Város Önkormányzata a kölcsön fedezetéül biztosítja az 

általános működésének és ágazati feladatai támogatását, vala-

mint az átengedett gépjárműadóból és a helyi adókból szár-

mazó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszedési 

megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar 

Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra ke-

rülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési 

Számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja 

ki és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP 

Bank Nyrt-vel megkötött önkormányzati folyószámlahitel-

szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja. 

 

4. Pápa Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad 

az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt, 

amennyiben a Fizetési Számláján az esedékessé váló fizetési 

kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szük-

séges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámla-

hitel-szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafize-

téséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszám-

lájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó (az önkormány-

zatot a törvény szerint megillető rész erejéig) számláiról a 

szükséges összeget az önkormányzat Fizetési Számlájára átve-

zesse. 

 

5. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatal-

mazza a polgármestert, hogy az első pontban foglaltak szerinti 

feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitel-

szerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, 

felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja az Önkor-

mányzat képviseletében. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

h) I . és II. világháborús emlékművek felállításának támogatásával kapcsolatos dön-

tés 

 

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Az előterjesztés arról szól, hogy a képviselőtestület elfogadja a Huszár Egyesület javaslatát. 

Nem számít arra, hogy villámgyorsan elkészülnek ezek az emlékművek, hiszen csak egy alapos 

kutatómunkát és egy jó művészi munkát követően kerülhet sor az emlékművek felavatására. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
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Dr. Hermann István képviselő 

Problémásnak tartja, hogy a második világháborús áldozatok névsora hogyan fog elférni ezen 

az emlékművön. 

 

Kerecsényi Zoltán képviselő 

Ugyanez lenne a kérdése, hiszen ez a névsor a katonai, polgári áldozatok és a mártírok neveit 

is kell, hogy tartalmazza. Emlékeztet arra, hogy amikor jó pár hónappal ezelőtt szó volt az első 

világháborús emlékjel állításáról, szorgalmazta a Ferences templom oldalában lévő dombormű 

megújítását. Ezt továbbra is fenntartja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Számon tartja az önkormányzat, de támogató szerepben tud ebben részt venni. A ferences épület 

kapcsán elmondja, hogy indokolt lenne egy koncepciót összeállítani. A város egyik legrégibb 

épületével valamit kezdeni kell, hiszen a város közepén van ez az elszomorító állapotú épület.  

 

Dr. Hermann István képviselő 

Kerecsényi Zoltán képviselő hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy a harmincas évek-

ben minden egyház felállította a maga emlékművét, a Lokálpatrióta Egyesület megpróbálta fel-

újítani a ferences emlékművet, viszont olyan statikai problémák merültek fel, amelyeket nem 

lehetett megoldani.  

 

Unger Tamás alpolgármester 

A pályázatok benyújtását 2 millió forintos legmagasabb összegre írták ki, ehhez képest a stati-

kai vizsgálatok és a felújítási tervezet alapján annak a költségvetése már 4-5 évvel ezelőtt 7 

millió forint volt, mely alapján úgy döntött az egyház, hogy nem nyújtja be a pályázatot. Az 

Önkormányzat a Városfejlesztő Társaság segítségét is felajánlotta, de ez a kísérlet zátonyra 

futott. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban további kérdés, hozzá-

szólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

zatot hozza: 

 

125/2018. (XI.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Pá-

pai Huszár Egyesület javaslatával, miszerint I. és II. világháború 

áldozatainak nevét tartalmazó emléktáblák felállítására kerüljön 

sor. 
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A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a szükséges intézke-

dések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

i) Települési Értéktár Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadása  

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

zatot hozza: 

126/2018. (XI.29.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Települési 

Értéktár Bizottság 2019. évre vonatkozó melléklet szerinti mun-

katervét jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Dr. Verrasztó Norbert aljegyző 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kiemeli a fontosabb események közül, hogy a testvérvárosokban önkormányzati választásokat 

tartottak a közelmúltban. Gorlicében újraválasztották a polgármestert, Ógyallán egy szlovák 

embert, Peter Zavodskyt választottak meg. A magyar szavazókat távol tudták tartani az urnák-

tól, mert elhitették velük, hogy a magyar képviselők be akarták záratni a magyar iskolákat. 

Fontosnak tartja, hogy a városi rendezvényeken a pápai jelenlét kellőképpen biztosított legyen. 

Losoncon is volt időközi választás, ott sem került be magyar nemzetiségű politikus a testületbe. 

Megköszöni mindenkinek a munkáját. Elmondja, hogy a következő testületi ülésre várhatóan 

2018. december 20-án kerül majd sor. 
 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 11.15 órakor bezárja. 

 

K. m. f. 

  

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Verrasztó Norbert Károly 

 polgármester aljegyző 


