
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 

 

Szám: A01/138-230/2021. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2021. június 30-i nyilvános 

ülésén, a Városháza épületének (8500 Pápa, Fő u. 5.) nagytermében. 

 

 

Jelen vannak: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Unger Tamás alpolgármester 

 

Szabadkai Verita, dr. Guias János Zsolt, Grőber Attila, Bakos László, Venczel 

Csaba, dr. Vaitsuk Mária, Németh Zsolt, Zsegraics Gyula, Kovács József, Pintér 

Kálmán, Németh Csaba, Süle Zsolt képviselők, 14 fő. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző, 

Dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző, 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető, 

Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető, 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető, 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető, 

meghívottak jelenléti ív szerint, 

Médiacentrum munkatársai, 

Dr. Bán Zsófia köztisztviselő, 

Takács Krisztina köztisztviselő, 

 Kun Attila köztisztviselő. 

 

Távolmaradását bejelentette Dr. Töreki-Vörös Ibolya képviselő. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Köszönti a megjelenteket, a testület ülését 14.00 órakor megnyitja. 

 

Elmondja, hogy az előző képviselőtestületi ülés óta hozott rendeletekről, határozatokról, illetve 

fontosabb eseményekről a képviselőtestületi ülés során be fog számolni. Elmondja továbbá, hogy 

történtek olyan sajnálatos események, amelyekről feltétlenül meg kell emlékezni. Sok ismerőst, 

barátot veszítettek el a koronavírus járvány idején, közülük többen a járvánnyal összefüggő 

betegségben hunytak el. Azokról, akik városi kitüntetést kaptak, illik a képviselőtestületi ülés 

keretei között megemlékezni. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy 2020. november. 26. napján 

Babos János Pápa Város Díszoklevelével kitüntetett, 2021.január 11. napján Dr. Edelényi-Szabó 

Attiláné dr. Wiesner Katalin Pápa Város Díszoklevelével kitüntetett, 2021. május 10. napján Varga 

György esperes úr Pápa Város Díszoklevelével kitüntetett, illetve 2021. június 23. napján Pro 

Publico díjjal kitüntetett Bognár József igazgató úr hunyt el. Megkéri a jelenlévőket, hogy az 

elhunytakra, illetve azokra, akikre fájdalmas veszteségként gondolnak az elmúlt hónapokban, egy 

perc néma felállással emlékezzenek.  
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Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a Pápai Városi Óvodák Vajda Péter lakótelepi Tagóvodája 

fenntartói jogának átadásával kapcsolatban a Pápai Evangélikus Egyházközség az óvoda működési 

engedélyét 2021. szeptember 1-jétől megkapta. 

 

Elmondja továbbá, hogy a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet nevében dr. Vörös Péter 

regionális igazgató levelében köszönetet mondott a városnak azért, hogy a koronavírus járvány 

idején a mentőszolgálat munkáját támogatta. Ez a támogatás két területre terjedt ki, egyrészt az 

Önkormányzat lehetőséget biztosított a Jókai Mór Városi Könyvtár területén mintavételi pont 

működtetésére, másrészt az intézmények munkatársai adminisztratív munkával segítették a 

mentőszolgálat munkáját. 

 

Elmondja, hogy a Pápai Rendőrkapitányság nevében Regdon László r. ezredes levelében 

köszönetet mondott a 2020. évi adományért és a 2021. évre kért támogatást sorolja fel. Tájékoztatja 

a Képviselőtestületet, hogy az eszközök átadásához szükséges forrást a polgármesteri keretből 

fogja biztosítani. A rendőrségre vonatkozó jogszabályi környezet miatt csak tárgyi adományok 

átadására van lehetőség, készpénzt nem lehet átadni. 

 

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

hogy dr. Töreki-Vörös Ibolya képviselő távolmaradását bejelentette. 

 

Indítványozza a meghívóban jelzett napirendek megtárgyalását azzal, hogy a Képviselőtestület a 

99-100. sorszámú sürgősségi indítványokat a napirendek közé vegye fel. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat. 

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban javaslat nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a meghívóban szereplő napirendekről. 

 

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

határozatot hozza: 

 

 

78/2021. (VI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2021. június 30-

i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt hozott rendeletekről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

2. Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt hozott 

határozatokról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2021. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 



3 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2021. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa 

Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 

7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester   

  Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. 

(...) önkormányzati rendelet-tervezete a közterületi 

térfigyelő rendszerről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…./2021. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a sporttal 

kapcsolatos feladatokról  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2021. (…) önkormányzati rendelet-tervezete a 

közterület-használatról szóló 11/2019. (VI.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

8. Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási 

Intézete intézményvezetői megbízásával szemben 

támasztott követelmények megállapítása 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

9. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi 

Alapellátási Intézete tevékenységéről 

Előadó: Ujváry Hajnalka intézményvezető 

 

10. Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási 

Intézete vezetőjének megbízásáról szóló döntés 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

11. Beszámoló a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok tevékenységéről, működéséről és 

gazdálkodásáról 

I. Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

Előadó: Vörös Dániel vezérigazgató 

II. Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 

Előadó: Nagy Zsolt vezérigazgató 

III. MÉKI-R Kft. 

Előadó: Egyed Tamás ügyvezető 

IV. KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 

Előadó: Bordás Ferenc ügyvezető 

 

12. Vegyes ügyek 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Ismerteti, hogy az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság a 81.; a 82; a 83.; a 84.; a 85.; a 86. 

és a 87. sorszámú előterjesztést egyhangúlag megtárgyalásra javasolja. 

 

 

Napirendek tárgyalása az írásban megküldött előterjesztések alapján: 

 

 

1. Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt hozott rendeletekről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a veszélyhelyzet alatt a képviselőtestület és a bizottságok hatáskörét is a 

polgármester gyakorolta. A szavazás során a képviselők arról dönthetnek, hogy a veszélyhelyzet 

alatt hozott rendeleteket hatályukban fenntartják-e. 

 

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

 

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 1. pontjával kapcsolatban.  

 

A 14 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

79/2021. (VI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában 

fenntartja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben hozott Pápa Város Önkormányzata 

Polgármesterének 26/2020. (XI.4.) önkormányzati rendeletében, 

valamint Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

36/2020. (XII.21.) önkormányzati rendeletében meghatározott 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendeletét. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 2. pontjával kapcsolatban.  

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 
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80/2021. (VI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában 

fenntartja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben hozott Pápa Város Önkormányzata 

Polgármesterének 27/2020. (XI.5.) önkormányzati rendeletében, 

valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben hozott Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2021. (V.26.) 

önkormányzati rendeletében meghatározott módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális, valamint a gyermekek és fiatal felnőttek rászorultságára 

tekintettel nyújtható ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási 

szabályokról szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletét. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 3. pontjával kapcsolatban.  

 

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

hozza: 

 

81/2021. (VI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában 

fenntartja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben hozott Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 30/2020. (XII.15.) önkormányzati 

rendeletében meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról 

szóló 21/2012. (X.25.) önkormányzati rendeletét. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 4. pontjával kapcsolatban.  

 

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

hozza: 
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82/2021. (VI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában 

fenntartja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben hozott Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 31/2020. (XII.15.) önkormányzati 

rendeletében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 

29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben hozott Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2021. (III.31.) 

önkormányzati rendeletében meghatározott módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt a Pápa városban biztosítható személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, 

a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2020. (III.31.) 

önkormányzati rendeletét. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 5. pontjával kapcsolatban.  

 

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

hozza: 

 

 

83/2021. (VI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában 

fenntartja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben hozott Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 32/2020. (XII.15.) önkormányzati 

rendeletében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 

29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben hozott Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2021. (III.31.) 

önkormányzati rendeletében meghatározott módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Pápa város egészségügyi alapellátási 

körzeteiről szóló 22/2012. (X.25.) önkormányzati rendeletét. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 6. pontjával kapcsolatban.  

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 
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84/2021. (VI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában 

fenntartja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben hozott Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének a közművelődésről szóló 33/2020. (XII.15.) 

önkormányzati rendeletét. 

 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 7. pontjával kapcsolatban.  

 

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

hozza: 

 

 

85/2021. (VI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában 

fenntartja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben hozott Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 35/2020. (XII.15.) önkormányzati 

rendeletében meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt a helyi iparűzési adóról szóló 33/2009. (XII.18.) 

önkormányzati rendeletét. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 8. pontjával kapcsolatban.  

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás az alábbi határozatot hozza: 

 

 

86/2021. (VI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában 

fenntartja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben hozott Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 38/2020. (XII.21.) önkormányzati 

rendeletében meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt az önkormányzat jelképeiről és azok használatáról szóló 

4/2014. (III.6.) önkormányzati rendeletét. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 9. pontjával kapcsolatban.  

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás az alábbi határozatot hozza: 
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87/2021. (VI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában 

fenntartja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben hozott Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 38/2020. (XII.21.) önkormányzati 

rendeletében meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 27/2014. (XI.20.) önkormányzati 

rendeletét. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 10. pontjával kapcsolatban.  

 

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

hozza: 

 

 

88/2021. (VI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában 

fenntartja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben hozott Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 38/2020. (XII.21.) önkormányzati 

rendeletében meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt a Pro Publico díj és Pápa Város Tiszteletbeli Követe cím 

alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/2016. (IX.23.) 

önkormányzati rendeletét. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 11. pontjával kapcsolatban.  

 

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

hozza: 

 

 

89/2021. (VI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában 

fenntartja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben hozott Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendeletében 

meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a 

közterület-használatról szóló 11/2019. (VI.27.) önkormányzati 

rendeletét. 
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Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 12. pontjával kapcsolatban.  

 

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

hozza: 

 

 

90/2021. (VI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában 

fenntartja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti hatáskörben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben hozott Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendeletében 

meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének 

jogkövetkezményeiről szóló 37/2020. (XII.21.) önkormányzati 

rendeletét. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 13. pontjával kapcsolatban.  

 

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

hozza: 

91/2021. (VI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában 

fenntartja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 

29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben hozott Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének a kedvtelésből tartott 

állatok tartásáról szóló 3/2021. (I.29.) önkormányzati rendeletét. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 14. pontjával kapcsolatban.  

 

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

hozza: 

 

 

92/2021. (VI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában 

fenntartja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 

29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben hozott Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2021. (IV.30.) 

önkormányzati rendeletében meghatározott módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt a Pápa Város településképének 

védelméről szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletét. 
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Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslat 15. pontjával kapcsolatban.  

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

93/2021. (VI.30.) határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hatályában 

fenntartja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 

29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben hozott Pápa 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2021. (V.26.) 

önkormányzati rendeletében meghatározott módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Pápa Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletét. 

 

2. Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt hozott határozatokról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A tájékoztatót a Gazdasági Bizottság és a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra 

javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Grőber Attila képviselő 

A 219/2020. (XII.21.) határozattal kapcsolatban szeretne kérdezi. Elmondja, hogy a 2019. 

november 22. napján tartott képviselőtestületi ülésen megválasztották a településrészi 

önkormányzatok tagjait. Emlékezteti a Képviselőtestületet arra, hogy az erről történő szavazást 

megelőzően jelezte, hogy az ő értelmezésében az előterjesztés nem felel meg a jogszabályoknak, 

hiszen álláspontja szerint a településrészi önkormányzatok tagjai megválasztásának hasonló 

módon kell történnie, mint a bizottsági tagokénak, tehát a tagok több mint felének önkormányzati 

képviselőnek kell lennie, és kevesebb mint fele lehet külsős tag. Azt kérte akkor, hogy a 

részönkormányzatok tagjainak megválasztása előtt pontosítsák ezt a jogértelmezést. Elmondja, 

hogy akkor azt a választ kapta, hogy 2014. óta így működnek a településrészi önkormányzatok, 

tagjainak megválasztása jogszerű, a Kormányhivatal többször is ellenőrizte működésüket, és nincs 

akadálya a tagok ilyen módon történő megválasztásának. Ezt követően a Képviselőtestület 

megválasztotta a településrészi önkormányzatok tagjait. Majd egy év múlva a Kormányhivatal 

arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy jogsértő a településrészi önkormányzatok ebben a 

formában történő működése. Az ebben a témában történt levelezés lezárásaként Pogácsás Tibor 

belügyminisztériumi államtitkár kifejtette álláspontját, mely szerint a Kormányhivatal 

jogértelmezésétől nem lehet eltérni. Megkérdezi, hogy a települési önkormányzatok 

jogszabályellenes működésére való tekintettel jogszerű volt-e a tiszteletdíjak kifizetése, illetve 

elmondja, hogy álláspontja szerint ezt a jogszabálysértést a településrészi önkormányzatok oly 

módon történő átalakításával lehetett volna orvosolni, hogy a tagok nagyobb része önkormányzati 

képviselő lesz, kisebb része pedig külsős tag. A másik lehetőség ezen testületek felszámolása és 

úgynevezett tanácsadó testületek létrehozása. Megkérdezi polgármester urat, hogy milyen érvek 

szolgáltak amellett, hogy a második alternatíva valósult meg. Megkérdezi továbbá, hogy nem 

lenne-e logikus ilyen tanácsadó testületeket más városrészek tekintetében is létrehozni. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a tanácsadó testületek létrehozása melletti legfőbb érv az volt, hogy a helyi 

ügyekről a helyiek döntsenek. Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy elméletileg felvethető a 

tanácsadó testületek létrehozása bármely városrész esetében, azonban Borsosgyőr, Kéttornyúlak 

és Tapolcafő esete azért megkülönböztetendő akár a Tókerttől, akár az Erzsébetvárostól, mert 

előbbi településrészek a 70-es évekig önálló településként működtek, önálló karakterüket, 

identitásukat a mai napig megőrizték, és amikor a részönkormányzatok megalakítására tettek 

indítványt, kifejezetten ennek az identitásnak a megerősítésére törekedtek. Arra nem volt 

lehetőség, hogy Borsosgyőr, Kéttornyúlak és Tapolcafő önálló választási körzetek legyenek. Az 

Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy is lényegesen különbözik a város törzsterületétől, hiszen ezek a 

területek ugyancsak az autonómia bizonyos fokát élvezhették egészen a szocializmusig, hiszen 

egy sajátos rendszerben tudtak működni, és ezt a fajta önállóságot az ott élők megőrizték. 

Elmondja, hogy Grőber Attila képviselő által említett levelezés Schmidt Jenő, Gyergyák Ferenc 

és Pogácsás Tibor között valójában egy törvénymódosítási javaslat volt, amely egy fél mondat 

elhagyásával a korábbi állapot fenntartását tette volna lehetővé. A Kormány álláspontja abban 

összegezhető, hogy nem tartja legitimnek az olyan testületeket, amelyek úgy hoznak közpénzekről 

döntést, hogy tagjai többségében nem képviselő tagok. Ez a jelen esetben nem volt igaz, mert a 

részönkormányzatok nem hoztak döntést önkormányzati pénzről, csak indítványt tettek a 

Képviselőtestületnek a számukra fenntartott tartalék elköltésére, és minden általuk elköltött 

forintról a Képviselőtestület döntött, megjegyzi, minden egyes esetben egyhangú szavazással. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Elmondja, hogy ezt a jogszabályt 2014 óta Pápán és több településen következetesen ugyanúgy 

értelmezték, mint 2019-ben. Ettől a jogértelmezéstől 2019-ben sem tértek el, azért sem, mert a 

törvényességi felügyeleti ellenőrzés folyamatosan megvolt, és semmi arra utaló állásfoglalást vagy 

felszólítást nem kaptak, hogy ez nem volna helyes. Egyébként az a törvényességi felhívás, ami a 

tavalyi év őszén megérkezett, a jövőre nézve kérte a jogszabálysértés orvoslását, nem volt 

visszaható hatályú. Erre tekintettel a tiszteletdíjak kifizetése sem volt törvénysértő. A 

Kormányhivatal által megszabott 60 napos határidőn belül megszüntették a jogsértő állapotot, a 

Kormányhivatalt erről tájékoztatták, aki ezt a tájékoztatást elfogadta. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 

tartózkodás mellett elfogadta a veszélyhelyzet ideje alatt hozott 

határozatokról szóló tájékoztatót. 
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3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezet főként technikai módosításokat tartalmaz.  

 

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

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

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

rendeletet: 

 

15/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.) önkormányzati rendeletet 

módosító, fenti számú önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 

7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás 

nélkül, a Humánerőforrás Bizottság 6 igen, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra 

javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi Szalai Krisztina osztályvezetőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 
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Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, hogy a költségvetési egyensúly megtartása érdekében melyek azok a tárgyi eszközök, 

illetve ingatlanok, amelyeket az Önkormányzat az év második felében értékesíteni kíván, mivel a 

költségvetés a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése tekintetében 500 millió forintot 

tartalmaz, eddig azonban számításai szerint csak 66 millió bevétel származik ezen 

értékesítésekből. Elmondja továbbá, hogy a Képviselőtestület korábban több önkormányzati 

intézmény önállóságának megszűnéséről döntött, és ezeket a Pápai Platán Nonprofit Kft. irányítása 

alá helyezte. Megkérdezi, hogy az említett intézmények tekintetében mekkora létszámot 

foglalkoztat a Pápai Platán Nonprofit Kft.  Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a 2020-ban 

elfogadott költségvetéshez képest a jelenlegi jóval kevesebb összeget fordít ezen dolgozók 

foglalkoztatására. A Pápa Plusz önkormányzati ösztöndíj-rendszerrel kapcsolatban kér 

tájékoztatást arról, hogy milyen formában lehet erre az ösztöndíjra pályázni. Megkérdezi továbbá, 

hogy a költségvetésben szereplő 10 millió forintból a Csáky utca mely részét kívánja az 

Önkormányzat felújítani. Az Eatrend Arrabona Zrt. egy éves továbbfoglalkoztatási 

kötelezettségével kapcsolatban kérdezi, hogy a társaság milyen formában jelez vissza az 

önkormányzatnak ezzel kapcsolatban. Elmondja, hogy ismeretei szerint a társaságtól jelentős 

létszámban jöttek el munkatársak. Tudomása szerint az Eatrend Arrabona Zrt. havi 3.5 millió forint 

bérleti díjat fizet az Önkormányzatnak, ez éves szinten 42 millió forintot jelent. Ennek értelmében 

ahhoz, hogy hasznot termeljen, a társaságnak 42 millió forinttal kell jobban gazdálkodnia, mint 

korábban a Nátusnak. Megkérdezi továbbá, hogy a Pápai Városi Óvodákban hány óvónő és dajka 

dolgozik.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy értékesítésből a korábbi évekhez hasonlóan 500 millió forint bevételt terveztek a 

költségvetési egyensúly megteremtéséhez. Ismerve a költségvetésben szereplő tartalékok 

nagyságát, nincs szükség ingatlanok értékesítésére, az ingatlan értékesítést ahhoz szeretnék kötni, 

hogy egy feladat ellátásához szükség van-e az adott ingatlanra. A közeljövőben nagy értékű 

ingatlanértékesítések várhatóak, néhány napja függesztettek ki értékesítésre egy 4 hektáros 

területet az Ipari Parkban, amelyre komoly érdeklődés mutatkozik. További 

szerződésmódosításoknak köszönhetően úgy tűnik, hogy a CHI FU Kft. előre fogja hozni a 

teljesítést, valamint az általa teljesített részletfizetés is fenti jogcímen érkezik. Végezetül 3, 895 

hektár földterületet jelöli meg az 500 millió forintos bevétel biztosításához. Elmondja, hogy a 

Pápai Platán Nonprofit Kft esetében komoly változások voltak azoknál az intézményeknél, 

amelyek szervezeti egységként bekerültek a társasághoz. Álláspontja szerint a változások előre 

mutatóak, hozzávetőleg 70 fős lehet a létszám a társaságnál, ehhez képest vannak azonban olyan 

feladatok is, amelyeket alvállalkozók útján lát el, viszont ezek nem különböznek a korábbiaktól. 

Korábban is voltak olyan feladatok, amelyeket külső szolgáltatók láttak el. Az egyes intézmények 

költségvetését megemelhették, illetve csökkenthették az egyes pályázatok, illetve azok a központi 

irányítási feladatok, amelyek eddig önállóan megvoltak egy intézménynél, ezek azonban ma már 

nem önállóan bonyolódnak, hanem a törzsszervezeten belül. A Pápai Platán Nonprofit Kft. 

költségvetési támogatása megközelítőleg ugyanannyi volt, mint korábban az intézményeké 

összesen. A Pápa Plusz önkormányzati ösztöndíj-rendszer egy eszköz azoknak az 

intézményvezetőknek, gazdasági társaságok vezetőinek a kezében, akik üres álláshelyet kívánnak 

betölteni, illetve a korábban már alkalmazott kollégáikat szeretnék megtartani. Valóban eddig két 

olyan pályázat érkezett, amelynek a támogatásáról döntött, és most egy harmadik is pozitív 

elbírálásban fog részesülni. Sok esetben a 10 éves elköteleződés komoly fejtörést okoz annak, akit 

az Önkormányzat szeretne elkötelezetté tenni a közfeladat ellátásban. A Csáky utca kapcsán 

elmondja, hogy az egész utca felújítását tervezik, a 10 millió forint a tervezés költsége, kivitelezési 

költség ebben nincs. A tervezési feladatot úgy kell végrehajtani, hogy az a Türr István Gimnázium 

rekonstrukciós terveivel összhangban legyen. Az Eatrend Arrabona Zrt. és a gyermekétkeztetés 

kapcsán elmondja, hogy a bevételeket és a kiadásokat is érdemes nézni abból a szempontból, hogy 
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hányan veszik igénybe az étkezést, erre milyen feladat finanszírozás áll rendelkezésre. A kiadási 

oldala valóban a bérleti díj, valamint az Eatrend Arrabona Zrt. azt is vállalta, hogy azokban a 

terekben, ahol az étkeztetések zajlanak, fejlesztéseket is végez. Amikor a társaság megkezdte a 

tevékenységét, lecserélte a teljes autóparkot és fejlesztéseket hajtott végre a konyhában is. Több 

előnye van annak, ha egy nagy gazdasági társaság végzi a feladatellátást, például más 

nagyságrendben szerzi be az alapanyagot, nem feltétlenül olyan kiszolgáltatott az alapanyag 

piacnak, mint az Önkormányzat kisebb üzemméretű intézményei. A szerződés szerint az Eatrend 

Arrabona Zrt. írásban köteles az Önkormányzatot tájékoztatni a kötelezettségei teljesítéséről és a 

gyermekétkeztetés állásáról. Tájékoztatja továbbá a Képviselőtestületet, hogy a Pápai Városi 

Óvódák 147 fős létszámkerete a tavalyi évhez képest nem változott, az, hogy a Vajda Péter 

lakótelepi Tagóvoda szeptembertől megkapta a működési engedélyt, nyilván változtatni fog a 

létszámkereten. Korábban a 147 főből nagyságrendileg 80 óvodapedagógus és 40 dajka volt a 

létszámigény, ez 40 csoportra elosztva csoportonként 2 óvónőt és egy dajkát jelent. Évek óta nem 

volt 80 képzett óvópedagógus, a problémát különböző módszerekkel, beiskolázásokkal, levelezős 

hallgatók, pedagógiai asszisztensek alkalmazásával, esetleg visszafoglalkoztatással igyekeztek 

megoldani. Az óvodai szakember hiánnyal tartósan számolni kell, például nemzetiségi óvodai 

nevelést kellett felfüggeszteni, mert végzett német nemzetiségű óvónő a következő tanévre nem 

lesz, az azt követő tanévben vélhetően már igen. Az óvópedagógusi fizetésekben nagy előrelépés 

történt, de még így sem versenyképesek az osztrák fizetésekkel szemben.  

 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

A Gróf Esterházy Károly Múzeum támogatása kapcsán elmondja, hogy 2020-ban 88 millió forint 

költségvetési támogatással indult az év, de a zárszámadási rendelet alapján a Múzeum 46 millió 

költségvetési támogatással zárt. Nehéz összehasonlítani a Múzeum költségvetési támogatását a 

Pápai Platán Nonprofit Kft. működési támogatásával, hiszen a Kubinyi Ágoston Program 

keretében a támogatások az Önkormányzathoz érkeznek, ezután az Önkormányzat fogja azt 

elkölteni, a Pápai Platán Nonprofit Kft. közreműködésével, de az Önkormányzatnál jelentkezik a 

kiadás. A Pápai Platán Nonprofit Kft. első negyedéves gazdálkodását megvizsgálták, és 42 millió 

forint előirányzatot vettek vissza a megszűnt intézményekre vonatkozóan. Elmondja továbbá, 

hogy ezután is negyedévenként küld főkönyvi kivonatot a közszolgáltatási szerződéssel érintett 

tevékenységekre a Kft., és amennyiben szükséges, az Önkormányzat módosítja az előirányzatot. 

Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a Költségvetési Csoportnál megtalálható az első negyedév 

összehasonlítása a tavalyi első negyedévvel.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a Pápai Platán Nonprofit Kft-nél a felsőfokú végzettséggel rendelkező 

munkavállalók januártól jelentős béremelésben részesültek. Nagyon sok bevétel kiesett, például a 

jégpályát sem tudta a társaság üzemeltetni, ami 8-10 millió forint bevételt hozhatott volna, a 

Kastély és a Múzeum látogatóterei is zárva voltak, valamint a színházi előadások elmaradása miatt 

a Jókai Mór Művelődési Központnak sem volt bevétele.  

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, hogy a költségvetéshez szeretne néhány módosítási javaslatot benyújtani. Ezek a 

javaslatok a választókörzetből érkező javaslatok, de annál szélesebb körben tennének jó 

szolgálatot. Első módosító javaslata a Huszár lakótelepi orvosi rendelő előtti terület térburkolására 

vonatkozik. Álláspontja szerint ezen a területen nagyon nehéz a parkolás, különösen esős időben. 

A másik módosító indítvány a Szakképzési Centrum és a Türr István Gimnázium Kollégiuma előtti 

terület parkolóhelyeinek átalakítása. Rendkívül balesetveszélyesnek tartja a parkolást ezen a 

területen. Véleménye szerint különösen fontos a probléma megoldása, hiszen a Türr István 

Gimnázium rekonstrukciója idején az osztályok egy részét itt helyezik el, ezáltal nőni fog a 

forgalom. Megemlíti továbbá, hogy az Egressy Béni utca és a Huszár lakótelep közötti terület 
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közvilágítása és a parkolóhelyek száma nem megfelelő. Elmondja, hogy a Huszár és a Fáy 

lakótelepen a parkolás megoldatlan. Az autósok a zöld területeken állnak meg, ezeket az autósokat 

véleménye szerint meg kellene büntetni. A következő időszakban át kell gondolni, hogy a két 

lakótelep parkolási gondjai miként oldhatóak meg. A negyedik javaslata egy mini játszótér 

kialakítása a Huszár lakótelep 4. és a HEMO épülete között. Korában voltak ezen a területen kisebb 

játékok, amelyek eltűntek. A helyi közösségi tér kialakítása szempontjából fontosnak tartja néhány 

hinta, játszóeszköz telepítését az említett területre. Elmondja, hogy fenti problémát jelezte Bakó 

Isván intézményvezető részére, aki a kérést továbbította Unger Tamás alpolgármester felé. 

Hozzáteszi, hogy a helyi közösség megköszönné, ha ezeket a javaslatokat az előterjesztő 

támogatná.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a költségvetés módosítása esetén fontos lenne konkrét összegek megjelölése, 

valamint annak meghatározása, hogy a költségvetés melyik előirányzatának terhére fordítson 

ezekre az Önkormányzat. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, hogy jelenleg nem tud konkrét összegeket megjelölni. A mini játszótér kialakítása Bakó 

István intézményvezető tájékoztatása szerint körülbelül 4 millió forintból lenne megvalósítható. 

Emlékei szerint a költségvetésben általános tartalékként 135 millió forint áll rendelkezésre, ebből 

tartja megvalósíthatónak a javaslatait. Elvi támogatást kér polgármester úrtól a fenti tervek 

megvalósításához.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a költségvetés általános tartaléka nem 135 millió forint, hanem 430 millió forint. 

Felkéri Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezetőt, hogy határozza meg az említett javaslatok 

kivitelezésének költségeit és időbeli megvalósíthatóságát oly módon, hogy azzal a költségvetés 

módosításánál tervezni tudjon az Önkormányzat. Álláspontja szerint az Egressy Béni utca 

közvilágítása nagy valószínűséggel megoldódott, a játszótér költségei könnyen megbecsülhetőek, 

a lakótelepi parkolóhelyek problémájának megoldása nagyon nehéz, hiszen több hely sajnos nem 

áll rendelkezésre. A Szakképzési Centrum előtti parkalóhelyek kialakításával kapcsolatosan 

elmondja, hogy teljesen reális az a kép, amelyet Grőber Attila képviselő felvázolt, azonban a 

kivitelezést bonyolult tervezési és engedélyezési folyamat előzi meg. Megemlíti, hogy terveik 

szerint ezt a területet egy, a Celli úttól a Bocsor utcáig tartó kerékpárút kialakítása is érintené. 

Megkérdezi Grőber Attila képviselőt, hogy megfelelő megoldást jelent-e számára, ha a következő 

költségvetés módosításnál a költségbecslés ismeretében ismét a képviselőtestület elé kerülnek a 

javaslatok.  

 

Grőber Attila képviselő 

Elfogadja ezt a megoldást. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

 

Elmondja, hogy ez a költségvetési módosítás a bevételi oldalról 630 millió forinttal növeli meg az 

eredeti előirányzatot, a korábbi költségvetési módosításokat is figyelembe véve az év elején 

elfogadott költségvetés már 1 milliárd 110 millió forinttal lesz több, mint amiről korábban döntenie 

kellett. Ennek a legjelentősebb tételei részben azok a ráemelések, amelyeket az Önkormányzat az 

európai uniós projektekhez érkezett kormányzati támogatásokkal utólag kapott, valamint az a 
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kompenzáció, amit a 4 milliárd forint alatti árbevétellel rendelkező kisvállalkozások meg nem 

fizetett iparűzési adója ellentételezéseként nyújtott a Kormány, ezáltal az Önkormányzat elmaradt 

iparűzési adója teljes mértékben kompenzálódott. Tudomása van további támogatói döntésekről, 

melyet, tekintettel arra, hogy hivatalos okiratok még nem érkeztek meg, nem lehetett a 

költségvetésbe beépíteni. Ilyen a 40 millió forint támogatás a Kulturális Államtitkárságtól a 

közgyűjtemények elmaradt bevételei után, valamint az energetikai pályázat ráemeléseként 243 

millió forint. Van még egy benyújtott ráemelési kérelem, amely révén 80 millió forinttal nőhet a 

bevételi oldal. A korábban említett ingatlanok értékesítése szintén több száz millió forintos 

növekedést fog jelenteni. Elmondja, hogy a CHI FU Kft.-s vagyonértékesítésből származó 

bevételeket tartalékolják annak érdekében, hogy az a jövőbeli pályázatok önrészét képezhesse. A 

kiadási oldalt terheli néhány olyan projekt támogatása, amelynél a ráemelést nem lehet igénybe 

venni. Ilyen a Zöld Város I. projekt, melyet 8 millió forinttal kell támogatni, valamint a Kossuth 

utca felújítására 60 millió forintot biztosít az Önkormányzat. A Gróf úti parkoló és támfal 

tervezését, a Gróf úti burkolatfelújítás első ütemét, valamint a Szalmavári domb járdafelújítását is 

fontosnak tartja a költségvetésben szerepeltetni. Elmondja, hogy a költségvetés bevételi és kiadási 

oldala az év hátralévő részében is dinamikusan fog változni. 

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, hogy a pályázatokkal összefüggésben megkötött kivitelezési szerződéseket úgy 

kötötte-e meg az Önkormányzat, hogy az építőiparban tapasztalható anyagár emelkedés a 

kivitelezőt terhelje. Továbbá megkéri Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezetőt, hogy a TOP-os 

pályázatokról szóló tájékoztatót a korábbi gyakorlathoz hasonlóan szíveskedjen a képviselők 

részére megküldeni. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A TOP-os pályázatokkal összefüggésben elmondja, hogy több mint 2 milliárd forint kiegészítést 

kapott az Önkormányzat. A most lezárt közbeszerzések eredményéről még nem lehet eredményt 

hirdetni, mert a törvényességi ellenőrzések még zajlanak, valamint a szerződéskötési moratórium 

még él. Mindez a Szabó Dezső utca megépítését, a közlekedésbiztonsági beruházást, a Szabó 

Dezső utca- Acsádi utcai körforgalmat, a vajdai kerékpárút építését, az Igal lakótelepig tartó 

kerékpárútnak a részleges rekonstrukcióját, valamint a Vajda Péter lakótelepi Bölcsőde felújítását 

jelenti, ezek az előzetes mérnöki becsléseken belül alakultak. A 2021-es pályázatok kiírása során 

az Önkormányzat kedvező árajánlatokat kapott, fix áras szerződéseket kötött. 

 

Grőber Attila képviselő 

Elmondja, hogy a sajtóban megjelent a hír, mely szerint az építőanyag árak tekintetében 

kormányzati beavatkozás várható, azonban tart attól, hogy a költségek jelentősen meg fognak 

emelkedni, ami a kivitelezésnél több száz milliós többletet is jelenthet. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Bízik abban, hogy a vállalkozók úgy adták az árajánlatokat, hogy előzetesen lekötötték az 

építőanyagokat és az alvállalkozókat, így nem fognak többletköltségek keletkezni.  

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodás mellett megalkotja 

az alábbi rendeletet: 

 

16/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város 

Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) 

önkormányzati rendeletet módosító, fenti számú önkormányzati 

rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2021. (...) önkormányzati 

rendelet-tervezete a közterületi térfigyelő rendszerről 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Bakó István Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

és Közterület-felügyelete vezetője. 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Önkormányzat térfigyelő kamerarendszere több kezdeményezés 

eredményeképpen fog kialakulni, a jelen rendelet-tervezet mellékletében található kamerák az 

illegális hulladéklerakás megelőzését célzó pályázat eredményeképpen valósultak meg, egy 

diszpécser központtal és 24 kamerával, a 25. kamerát a külső-várkerti futókörnél lévő, korábbi 

kamera adja, amelyet ebbe a körbe bekapcsoltak. Vannak olyan kamerák, amelyeket még nem 

kapcsoltak rá erre a rendszerre, illetve a költségvetésben 35 millió forint előirányzat szerepel 

további kamerák létesítésére. Megkéri a képviselőket, hogy a további kamerák létesítésével 

kapcsolatos írásbeli javaslataikat juttassák el Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezetőhöz. 

Elmondja, hogy ennek a rendeletnek a módosítása - a további kamerák létesítésének mellékletben 

történő feltüntetése miatt - a közeljövőben is várható. 

 

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

 

Grőber Attila képviselő 

Megkérdezi, hogy létezik-e egy olyan telefonszám, ahol a városlakók közvetlenül tudják jelenteni 

az illegális hulladék lerakásokat.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az illegálisan lerakott szemét eltávolítása az Önkormányzat feladata, és 

tájékoztatást nyújt arról, hogy a Városgondnokságnak van zöldszáma.  

 

Bakó István intézményvezető 

Elmondja, hogy a Városgondnokságnak van egy zöldszáma, minden hívást adminisztrálnak, a 

panasz orvoslását követően visszajeleznek a bejelentőnek. A diszpécser központ a nap 24 órájában 
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működni fog, a lakosság a nap 24 órájában megteheti a bejelentését, és a kameráknál ülő diszpécser 

azonnal tud intézkedni. A két telefonszámot a holnapi napon eljuttatják a helyi média részére. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy várhatóan megnyílnak a határok, ami azt jelenti, hogy újra megindul a 

hulladékimport. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

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

rendeletet: 

 

17/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterületi 

térfigyelő rendszerről szóló, fenti számú önkormányzati rendeletét, 

az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2021. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a sporttal kapcsolatos feladatokról  

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Tóth Péter, a Pápai Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

 

A rendelet-tervezetet a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezet rövid, tekintettel arra, hogy az ezzel kapcsolatos rendelkezések 

jelentős része törvényben szabályozott. Tájékoztatja továbbá a Képviselőtestületet, hogy 

várhatóan a közeljövőben további sportlétesítmények üzemeltetése lesz még a Pápai Sport 

Nonprofit Kft. feladata. A Magyar Teniszszövetség támogatása révén jelentős előrelépés várható 

a tenisz infrastruktúrájának fejlesztésében. 

 

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

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

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

rendeletet: 
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18/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a sporttal 

kapcsolatos feladatokról szóló, fenti számú önkormányzati 

rendeletét, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2021. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a közterület-használatról szóló 11/2019. (VI.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető 

 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a rendelet-módosítás értelmében ÁFA nélkül kell számolni a közterület-használati 

díjakat, emiatt volt szükséges a melléklet módosítása. 

 

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

 

Megállapítja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

 

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

rendeletet: 

 

19/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterület-

használatról szóló 11/2019. (VI.27.) önkormányzati rendeletet 

módosító fenti számú önkormányzati rendeletét, az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően megalkotja. 

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről – a helyben 

szokásos módon – gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

15.14 órakor szünetet rendel el, majd 15.35 órakor folytatódik a napirendek tárgyalása. 
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8. Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete 

intézményvezetői megbízásával szemben támasztott követelmények megállapítása 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Ujváry Hajnalka, Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi 

Alapellátási Intézete intézményvezetője. 

 

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 

 

94/2021. (VI.30.) önkormányzati határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az egészségügyi 

szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról 

szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján 

Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete 

intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízással szemben 

támasztott követelményeket az alábbiak szerint állapítja meg: 

Magasabb vezetői megbízás időtartama: határozatlan 

Magasabb vezetői megbízás kezdete: 2021. augusztus 1. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

Munkavégzés helye: Pápa Város Önkormányzatának 

Egészségügyi Alapellátási Intézete 

8500 Pápa, Barát u. 9. (8500 Pápa, Anna tér 11.) 

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó 

lényeges feladatok: 

- az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok 

végrehajtása, 

- az intézmény jogszerű működésének, és az ahhoz szükséges 

feltételek biztosítása, 

- az egészségügyi alapellátás feladatainak ellátásában résztvevők 

munkájának koordinálása, szervezése. 

 

Illetmény: az Eszjtv és a Korm. rendelet előírásainak megfelelően. 

 

Képesítési és egyéb követelmények: 

- egészségügyi szakirányú legalább főiskolai végzettség, 

- legalább 5 éves - lehetőleg egészségügyi alapellátás területén 

szerzett - vezetői gyakorlat, 

- büntetlen előélet, 

- cselekvőképesség, 

- vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség. 
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9. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete 

tevékenységéről 

Előadó: Ujváry Hajnalka intézményvezető 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Ujváry Hajnalka, Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi 

Alapellátási Intézete intézményvezetője. 

 

A beszámolót a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Ujváry Hajnalka intézményvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy véleménye szerint a beszámoló rendkívül alapos és korrekt jelentés az elmúlt 

évekről, hiszen kendőzetlenül tartalmazza azokat a hatalmas problémákat, melyekről eddig is 

tudomása volt, és melyekhez rögtön helyi szintű megoldási javaslatokat rendel. Álláspontja 

szerint, az egészségügy rendbetétele elsősorban kormányzati beavatkozást igényelne, azonban 

jelenleg erre nem sok esélyt lát, ezért helyi szinten kell megragadni minden lehetőséget a 

problémák megoldásához. A beszámolóban foglaltak és tapasztalatai alapján megállapítja, hogy 

évről évre rosszabb a helyzet, hiszen 2021-ben ismét eggyel kevesebb háziorvos fog praktizálni, 

melynek következtében a várótermekben az eddiginél is hosszabb várakozási időre és nagyobb 

tömegre lehet majd számítani. Hangsúlyozza, hogy Ujváry Hajnalka intézményvezető javaslatait 

megfelelőnek tartja, ezért reméli, hogy a Képviselőtestület elfogadja a beszámolót. Megkérdezi, 

hogy a beszámolóban foglalt javaslatokat mikor kezdi el megvalósítani az Önkormányzat, hiszen 

ha nem történik változás, előfordulhat, hogy 1-2 év múlva 4-5 háziorvos praktizál majd a városban. 

Elmondja, tudomása szerint volt érdeklődés bizonyos praxisok után, azonban valami miatt 

mégsem döntöttek úgy a jelentkező orvosok, hogy a városban helyezkednek el. Véleménye szerint 

vizsgálni kellene, hogy mi az, ami nem teszi vonzóvá az orvosok számára a várost. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Megkérdezi Süle Zsolt önkormányzati képviselőt, hogy egészen pontosan milyen intézkedésekre 

gondolt. Véleménye szerint Ujvári Hajnalka intézményvezető beszámolója a helyzetelemzés 

szempontjából is jó anyag, illetve jó megoldási javaslatokat tartalmaz. Hangsúlyozza, 

meggyőződése szerint a háziorvosok Pápára vonzásának lehetőségeit maximálisan kimerítették. 

Elmondja, hogy nagyjából egyet tud érteni azzal, hogy a meglévő problémák megoldásához 

kormányzati beavatkozásra van szükség, de kéri, hogy Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

mondja el, milyen intézkedésekre és az intézkedések milyen sorrendjére gondolt. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy véleménye szerint a 2021. június 29-i Humánerőforrás Bizottság ülésén hosszasan 

beszéltek a beszámolóról, melyet Ujváry Hajnalka intézményvezetőnek érdemes lenne 

összefoglalni, kiemelve az ott elhangzott praxisközösségekkel és ösztöndíj lehetőségekkel 

kapcsolatos személyes javaslatait. 
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Unger Tamás alpolgármesternek a beszámolóból idézi, hogy „Amíg önkormányzati feladat az 

alapellátás biztosítása, mondhatjuk azt is, hogy az önkormányzattól függ mit akar, vagy tud tenni.” 

Elmondja, hogy a beszámoló olyan javaslatokat tartalmaz, amiket az önkormányzat megvalósíthat. 

Megjegyzi, lefordította magának az intézményvezető javaslatait, de azokat nem feladata 

lefordítani másnak is. Megemlíti az ügyeleti rendszerrel kapcsolatos személyes tapasztalatát. Az 

intézményvezető egyik kollégája hangosan kergette el azzal, hogy az ügyelet nem kenyér vagy 

cipő bolt, mikor csak annyit kért az ügyeletes orvostól, hogy nézze meg a gyermeke lábát, aki 

méhébe lépett. Az ügyeletes orvos nem teljesítette kérését arra hivatkozva, hogy az egy felnőtt 

rendelő. Megkérdezi, hogy az ügyeleti ellátást milyen módon változtathatja meg a Miniszter Úr 

javaslata, mely szerint mostantól mentőtisztek és okleveles szakápolók is elláthatnak ügyeleti 

feladatokat. Megkérdezi továbbá, hány fő mentőtiszt és hány okleveles szakápoló van, aki így 

ezeket a feladatokat elláthatja. Véleménye szerint egy pápai jobban ismeri a helyi viszonyokat és 

részben megbízhatóbbnak tartja, mint azt, aki Budapestről érkezik ügyelni. 

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy a beszámolót többször is végigolvasta és megjegyzi Unger Tamás 

alpolgármesternek, ne tőle kérdezze meg, hogy milyen intézkedésekre és az intézkedések milyen 

prioritására van szükség mivel ő nem szakember. Ujváry Hajnalka intézményvezető a szakember, 

aki leírta, ezért arra kéri Unger Tamás alpolgármestert, ha nem olvasta el végig a beszámolót, tegye 

meg. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megjegyzi meglepődött volna, ha Süle Zsolt önkormányzati képviselő bármely szaváért is 

felelősséget vállalt volna, mert eddig még arra nem volt példa. 

 

Ujváry Hajnalka intézményvezető 

A Humánerőforrás Bizottság ülésén elhangzottakat összefoglalva elmondja, hogy 6 gyermek 

háziorvosi körzet van, melyet jelen pillanatban 4 gyermekorvos lát el. Megjegyzi, a 

gyermeklakosság száma csökkent, ezért 5 gyermek háziorvosi körzettel is el lehetne látni a 

feladatot. Jelenleg a 2 betöltetlen körzet tartós helyettesítését dr. Vaitsuk Mária és dr. 

Schweighoffer Zita gyermekorvosok látják el. Véleménye szerint jelenleg a városban működő 

gyermek háziorvosi ellátás megoldott, panasz sem az orvosoktól sem a lakosságtól nem érkezett. 

Megjegyzi továbbá, jó lenne, ha érkezne a városba gyermek háziorvos, de nem ez jelenti a 

legnagyobb problémát, hanem a felnőtt háziorvosi létszám csökkenése. 2019-ben 2 körzet 

üresedett meg, dr. Lőrincz Dániel nyugdíjba vonult, dr. Danajka László pedig kérte szerződésének 

megszüntetését. Elmondja, pillanatnyilag 3 betöltetlen háziorvosi körzet van, de köztudott, hogy 

dr. Gergely Sándor már régen betöltötte a nyugdíjkorhatárt, ezért 2021. szeptember 1. napjától az 

általa ellátott körzet is megüresedik. A háziorvosi körzet megüresedése előtt a háziorvos fél évig 

hirdetheti praxisát, de sajnos országos probléma, hogy a legtöbb esetben nem tudják értékesíteni, 

kivéve az idegenforgalmi szempontból preferált helyeken, illetve Budapest egy-egy kerületében. 

Az üres körzetek betöltésére még nem jelent megoldást a 2021. évi praxisközösségekről szóló 

Korm. rendelet, mely megkülönböztet laza kollegiális praxisközösséget, valamint szorosabb 

praxisközösséget, mert nem tartalmaz konkrétumot arra vonatkozóan, hogy a praxisközösséghez 

tartozó betöltetlen háziorvosi körzeteket át kell-e venni. A praxisközösségeket az Országos 

Kórházi Főigazgatóság tartja nyilván. Megemlíti, az ország területén van több, mint 10 éve 

betöltetlen háziorvosi körzet. Véleménye szerint megoldás lenne, ha létszám alapján lehetne 

körzetet megszüntetni vagy a létrejövő csoportpraxisokon belül megoldatni a feladatot. Elmondja, 

sajnálatosnak tartja Grőber Attila önkormányzati képviselő által említett példát, igyekeznek az 

ügyeleti ellátórendszerben dolgozókról előzetesen véleményt kérni, az említett problémák 

megelőzése érdekében.  
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Megjegyzi, az Emergency Service Kft. által közvetített orvosok között vannak olyanok, akikre 

többször érkezett panasz, ezért kérte, hogy őket ne irányítsák a városba feladatellátásra. 

Álláspontja szerint a Kft. erőteljes terjeszkedésbe kezdett, melynek eredményeként nem tudják 

megfelelően ellátni a szükséges feladatokat. Hangsúlyozza, az ügyeleti ellátás során pillanatnyilag 

egy fő olyan orvos van, akivel közvetlenül kötöttek szerződést, az elégedettségre és a 

gazdaságosságra tekintettel. Megemlíti, hogy az ügyeleti rendszer biztosításában a humánerőforrás 

hiányán túl nagy problémát okoz a pénzügyi fedezet biztosítása. A Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelőtől kapott finanszírozás az ügyeleti ellátással kapcsolatos költségek felét fedezi. 

Elmondja, a finanszírozás összegét lakosságarányosan állapítják meg, ezért a kapott összeg évről-

évre kevesebb. Elmondja továbbá, hogy 2021. július 1-jétől Hajdú-Bihar megyében új ügyeleti 

modellt tesztelnek, melynek tapasztalatai alapján döntenek arról, hogy a jövőben az alapellátás 

biztosítása önkormányzati vagy állami feladat lesz. Az új ügyeleti modellben az Országos 

Mentőszolgálat fogadja az ügyeleti hívásokat és dönt az eset sürgősségéről. A humánerőforrás-

hiány megoldására a városi és vidéki ügyeleteket a tervek szerint járási szinten csoportosítják, 

továbbá mentőtiszteket és úgynevezett emelt kompetenciájú nővéreket irányítanak az 

ellátórendszerbe. Jelenleg a jogszabályok szerint járásonként 40 000 fő felett 2 fő orvost kell 

biztosítani az ügyeleti rendszerben. Megjegyzi, elképzelhetőnek tartja, hogy ezt a későbbiekben 1 

fő orvossal kívánják biztosítani. Álláspontja szerint, a bizonytalanságot az alapellátás elhelyezése 

okozza, hiszen nem tudni, hogy a későbbiekben az alapellátást a kórházakhoz integrálják vagy 

attól külön, a jelenlegihez hasonlóan fog működni. Elmondja, hogy a beszámolóban szereplő 

javaslatai között az ösztöndíjpályázat bevezetését meg kellene gondolni. Véleménye szerint, az 

önkormányzat támogatná azokat a pápai, Pápa környéki fiatalokat, akik orvosi egyetemre 

iratkoznak be, vagy háziorvosi, gyermek háziorvosi szakvizsgára jelentkeznek, ha 

megállapodásban rögzítik, hogy képzettségének megszerzését követően a városban vállal munkát. 

A háziorvosi rendelők központosításával kapcsolatban példaként megemlíti, hogy Szombathelyen, 

illetve főként megyeszékhelyeken központi rendelőkbe helyezik el a háziorvosi körzeteket, így 

könnyítve a helyettesítések megoldását. Véleményében kifejti, hogy Pápán nincsenek olyan 

távolságok, ami miatt ne lehetne központosítani, vagy tömbösíteni a rendelők elhelyezését, 

előteremtve ezzel az átláthatóságot. Hangsúlyozza, fontosnak tartja az egy orvos egy rendelő elvet, 

ezért a közeljövőben nyíló pályázati lehetőség igénybevételével szeretné, hogy a belvárosi 4 

körzetet érintő 4 háziorvos külön rendelőbe történő elhelyezése megvalósuljon. Kiemeli, hogy 

támogatná az egynapos lakossági szűrővizsgálatokhoz szűrőbuszok igénybevételét. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint válaszadásra 8 perc áll rendelkezésre, 

ezért kéri a szabályok fokozottabb betartását. 

 

Dr. Vaitsuk Máira önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy Pápát nagyon vonzó városnak találja, azonban az elmúlt 10 évben nem tolongtak 

az orvosok, üres állásra 3-4 fő jelentkezett. Álláspontja szerint nem az Önkormányzat hibája, hogy 

a jelentkezők nem telepedtek le Pápán, hiszen anno sokuknak vonzóvá tette a feltételeket a 

letelepedéshez. Megemlíti, hogy a rendszerváltást megelőző 50 évben a szakma lejáratási 

kampánynak volt kitéve mind morálisan, mind anyagilag, és ennek a következménye a jelenlegi 

helyzet. Felidézi, hogy a ’70-es ’80-as években a felvételizők nem tolakodtak az orvostudományi 

egyetem küszöbén tekintettel arra, hogy anyagilag sem volt vonzó szakma. Elmondja, hogy a 

rendszerváltás óta a Fidesz-kormány kis lépésekben tett olyan intézkedéseket, melyek segíthetik a 

szakma vonzóvá tételét. Példaként említi a béremelést, ami által az orvosok meg lesznek becsülve, 

és nem lesz szükség hálapénzre. Megjegyzi, hogy az említett intézkedések következményét meg 

kell várni, hiszen 6 év az orvosi egyetem, 4 év a további szakosodás.  
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Véleménye szerint Ujváry Hajnalka intézményvezető által elmondott modellek egy megfelelő 

rendszer kialakításához szükséges próbálkozások, amihez hozzáteszi, úgy gondolja, nem marad 

beteg ellátatlanul Magyarországon. 
 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Megkérdezi dr. Áldozó Tamás polgármestert, hogy valamelyik önkormányzati szövetség tagjaként     

van-e információja arról, hogy az alapellátás állami irányítás alá kerül, mert véleménye szerint 

abban az esetben a jelenlegi helyzet újragondolására lenne szükség. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetségének kezdeményezésére, melynek városunk is 

tagja, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megyei közgyűlési határozat született arról, hogy az 

állam vegye át az alapellátások fenntartását, de legfőképpen az ügyeleti rendszer fenntartását. Ezt 

a felvetést a többi önkormányzati szövetség is támogatta pártállásra való tekintet nélkül. 

Hangsúlyozza, hogy az együttes egyeztetésen a 25 000 fő lakosságszámú, de nem megyei jogú 

városok polgármesterei úgy nyilatkoztak, hogy nem tekintik az önkormányzati autonómia 

csorbításának az alapellátás állami átvételét, hiszen az jelenleg is a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő finanszírozásában működik. 
 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Reméli, hogy párthovatartozás nélkül mindenki számára a magyar emberek, a pápai emberek 

egészségénél nincs fontosabb. Úgy gondolja, hogy ez az alapja mindennek, a további fejlődésnek 

és a további létfenntartásnak. Megjegyzi, mivel Polgármester Úr 10 perccel korábban mondta el, 

hogy az Önkormányzatnak jelentős tartalékai vannak, ezért véleménye szerint ebben a helyzetben 

az egészségügyi rendszer helyi fejlesztésének nem lehet pénzügyi akadálya. Hangsúlyozza, hogy 

az emberek egészsége a legfontosabb. 
 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megjegyzi, véleménye szerint nincs is akadálya. Megemlíti, nem tudja, hogy Ujváry Hajnalka 

intézményvezető megerősítené vagy megcáfolná, de a pápai praxis létesítése után érdeklődő 

orvosok esetében egy alkalommal sem az volt a sikertelenség oka, hogy az önkormányzat az 

érdeklődő igényeit nem teljesítette volna. Elmondja, közismert mindenki számára, hogy amíg 

Angliában és Norvégiában van üres háziorvosi körzet, valamint az ügyeleti rendszerben 

erőforráshiány lesz, addig Magyarországon is. Álláspontja szerint, hiába ígérne az Önkormányzat 

a NEAK által biztosított támogatáson felül háziorvosi praxis betöltésére akár 20 millió forintot és 

2 500 db kártyát, mely vonzóbb lehet, mint a kistelepülések praxisai ahol esetlegesen az útiköltség 

és kártyaszám miatt nem lehet olyan jó jövedelmet remélni, a juttatások ellenére mégsem vonzó a 

háziorvosi praxis létesítése sem Pápán, sem a megyében, de még országos szinten sem. Megjegyzi, 

hogy a magyar háziorvosi kar átlag életkora 60 év fölött van, míg nemzetközi viszonylatban 

tudomása szerint Németországban, ahol az anyagi elismerés nagyobb, ott sem vonzó a szakma, 

hiszen az átlag életkor 10 évvel magasabb, mint Magyarországon. Véleménye szerint, a szakmát 

nem teszi vonzóvá, hogy az orvosi egyetemi képzés nem büfészak, nem 2-4 év egyetemlátogatás 

után kap valamilyen végzettséget, melyről a munkaerőpiac megállapítja, hogy semmire nem való. 

Az orvosképzés háziorvosi szakvizsga esetén 6+6 év. Megkérdezi, hogy egy tehetséges fiatallal 

olyan szerződést kötni, melyben úgy nyilatkozik, hogy az önkormányzat támogatásáért 12 év 

képzés után 12 évig Pápán helyezkedik el, mennyi esély van. Megjegyzi, meg lehet próbálni egy 

támogatási rendszer kialakítását, de emlékezteti képviselőtársait, hogy a Pápa Plusz program 

keretében nyújtott 5+5 évi támogatásra, már az önkormányzatnál dolgozó kollégák sem mutatnak 

érdeklődést. Elmondja, hogy szakmai szempontból nem kíván állást foglalni, de szövetségi 

előadásokon, szakmai fórumokon többször felmerült, hogy sokan az erőforrásokat pazarló 

gazdálkodásnak tartják, ha körzetközponti településen, járási székhelyen, mint Pápa, 

párhuzamosan 3 féle rendszer működik, tehát van kórház sürgősségi ellátó osztállyal, van 

mentőszolgálat és van orvosi ügyelet is.  
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Megjegyzi, hogy erőforráshiány van, ugyanakkor mégis hármas ellátási rendszer működik a 

városban. Megemlíti, hogy van olyan igény, ahol meghosszabbított rendelési időként tekintenek 

az ügyeleti ellátásra, és nem Grőber Attila önkormányzati képviselő példájára utalva, de a 

családjában van vidéki ügyeleten dolgozó személy, akinek tapasztalatai alapján elmondható, hogy 

volt olyan beteg, akihez minden nap el kellett menni. Az említett esetben hangfelvételen 

elhangzott, hogy a betegnek milyen panaszai vannak így az orvos nem vállalta azt a kockázatot, 

hogy nem jelenik meg, hiszen annak bármilyen következménye lehet. Véleménye szerint, ha 

diszpécser központosított telefonszolgálatot vezetnek be, és egy központi számról ítélik meg, hogy 

kell-e menni, lehet a példaként említett probléma távolabb kerül az orvosoktól, így könnyebben 

mondanak nemet egy-egy megkeresésre, azonban előfordulhat, hogy 48 indokolatlan esetből lesz 

2 ahol indokolt lett volna az orvosi ellátás, mely a mentőszolgálat működése során is előfordulhat. 

Megjegyzi, álláspontja szerint a polgárok együttműködése sokat segítene a probléma 

megoldásában. Példaként említi, hogy a koronavírus járvány idején tudomása szerint a vidéki 

orvosi ügyelet esetében halottvizsgálatokra korlátozódott az igény. Elmondja, fontos lenne és 

szakmai konszenzus is van arról, hogy a koronavírus járvány alatt kialakult rendszert fent kellene 

tartani, miszerint a páciensek időpontra érkeznek így tervezhetőbbé válik a munka, és 

elkerülhetőek a rendelőben a tömeges jelenlétek. Vannak olyan feladatok melyekhez kormányzati 

beavatkozás szükséges, de úgy gondolja, hogy nem tudnak olyan igényt megfogalmazni az 

életüket Pápán tervező háziorvosok, aminek a megoldásában az Önkormányzat ne működne közre. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Elmondja, ne menjenek bele abba a vitába, hogy melyik kormány mennyit tett, illetve hogy a 

rendszerváltás előtt mennyire becsülték meg az orvosokat, hiszen tudomása szerint a pápai 

háziorvosok közül két fő nem a rendszerváltás előtt fejezte be tanulmányait. Úgy gondolja, a 

háziorvosi körzetek betöltetlenségével kapcsolatban fennálló problémát mindenki látja, és 

egyetértenek abban, hogy a 12 háziorvosi körzetből 1-2 éven belül, nem a jelenlegi 8 lesz betöltött, 

hanem 6. Álláspontja szerint, a helyzet megoldásában az Önkormányzat kiszolgáltatott. Úgy 

gondolja, hogy az orvosképzést is érdemes lenne átgondolni, hangsúlyozza, nem a számonkérés 

szigorát tartja problémásnak, hiszen a megfelelő tudás elengedhetetlen, de a kialakult zárt képzési 

rendszer sem teszi vonzóvá a szakmát.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, ha járási szinten nézik az adatokat, még rosszabb a helyzet. A képzésekkel és a 

háziorvosi karral kapcsolatban megjegyzi, ha korábban Marosvásárhelyen nem lett volna 

orvosképzés, az ma Pápán, illetve Magyarországon a háziorvosi ellátásban komoly feszültségeket 

jelentene. 

 

Dr. Guias János Zsolt önkormányzati képviselő 

Tájékoztatásul elmondja, hogy 2021-ben várhatóan 4 fő fiatal pápai orvos érkezik a 

belgyógyászatra, melyre 2003. óta nem volt példa. Véleménye szerint ez lehet a béremelés 

következménye is, de az említett személyek mind pápai származásúak. Lehetségesnek tartja, hogy 

a humánerőforrás 1-2 éven belül az alapellátásban is hasonlóan alakul. Elmondja, hogy a 

járványhelyzet következtében a kórház sürgősségi osztályán jelenleg 5 fő mentőtiszt dolgozik 

szakorvosi felügyelet mellett, ami azt jelenti, hogy vizsgálóorvosi feladatokat látnak el és 

tevékenységüket a műszakvezető szakorvos felügyeli. A fiatal mentőtisztek Veszprémből és 

Székesfehérvárról járnak Pápára. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Megállapítja, hogy a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nincs. 
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Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja a Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi 

Alapellátási Intézete tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

10. Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete vezetőjének 

megbízásáról szóló döntés 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Ujváry Hajnalka, a Pápa Város Önkormányzatának 

Egészségügyi Alapellátási Intézete intézményvezetője. 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, tekintettel arra, hogy nem pályázati eljárás keretében dönt a Képviselőtestület az 

Egészségügyi Alapellátási Intézet vezetőjének megbízásáról, Ujváry Hajnalka beszámolójának 

részeként írt arról, milyen keretek között képzeli el augusztus 1. után a munkát, amennyiben 

megbízza a Képviselőtestület. A beszámolóban foglaltak alapján indítványozza Ujváry Hajnalka 

megbízatását az intézményvezetői tisztség betöltésére. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javasolja, hogy a Képviselőtestület a következő határozatot fogadja el: 

„Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában biztosított jogkörében eljárva, az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. 

(XI.28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint – a munkáltató egyedi döntése alapján – Pápa 

Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete intézményvezetői (magasabb 

vezetői) beosztás ellátásával 2021. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra Ujváry 

Hajnalkát bízza meg.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással kapcsolatban 

a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2021. július 31. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető” 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

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

hozza: 
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95/2021. (VI.30.) önkormányzati határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 

2. pontjában biztosított jogkörében eljárva, az egészségügyi 

szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról 

szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint – 

a munkáltató egyedi döntése alapján – Pápa Város 

Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete 

intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátásával 2021. 

augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra Ujváry Hajnalkát 

bízza meg.  

 

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a magasabb 

vezetői megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2021. július 31. 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 

 

11. Beszámoló a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

tevékenységéről, működéséről és gazdálkodásáról 

 

I. Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

Előadó: Vörös Dániel vezérigazgató 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Vörös Dániel a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

vezérigazgatója. 

 

A beszámolót a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Vörös Dániel vezérigazgató 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, hogy a 2021. június 30-i Gazdasági Bizottság ülését követően végighaladt a Dózsa 

György utcán, a volt Kilián lakótelepen, a Wesselényi utcán, a Klauzál utcán és a Képző utcán. 

Megemlíti, hogy tavaly decemberben a helyi sajtóban a Vízmű beruházását végző cég vezetője 

úgy nyilatkozott, hogy a volt Kilián lakótelepen hosszan elhúzódó beruházás ez év tavaszára 

befejeződik. Ígérete szerint a lakók megszabadulnak a por és a rossz kátyús utak okozta 

kellemetlenségtől, mivel ez év tavaszán a projektet lezárják és az érintett szakaszok teljesen új 

burkolatot kapnak. Elmondja továbbá, szükségesnek tartja a beruházás végrehajtását és az évek 

óta tartó projekt munkálatait, amit a környéken lakók is nagy türelemmel viselnek. Véleménye 
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szerint ezzel a türelemmel nem illik visszaélni és időközönként megfelelő tájékoztatást kellene 

adni a beruházás állapotáról. Megkérdezi Vörös Dániel vezérigazgatótól, hogy mikor zárul le a 

volt Kilián lakótelepen az említett projekt, és mikor kerülnek az ígért állapotba az érintett utcák. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Gratulál Vörös Dániel vezérigazgató úr kinevezéséhez, és jó munkát kíván. Véleménye szerint egy 

jól működő céget vett át. Kéri Vörös Dániel vezérigazgatót, hogy ne vegye magára, de szeretne 

idézni Hajnal István történésztől, aki úgy fogalmazott, hogy XIV. Lajos olyan államot csinált, 

melyet bármely uralkodó képes irányítani. Elmondja, nem emlékszik olyan beszámolóra, ahol a 

Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. adózott eredménye negatív lett volna. A beszámolóban szereplő 

különösen nagy számot a szennyvíz tevékenységgel kapcsolatos adat adja, ezért megkérdezi, hogy 

ennek mi lehet az oka. Megkérdezi továbbá, hogy a 23 millió forint veszteséggel zárt adózott 

eredmény helyre billen-e, ha a pápaiak és a pápa környékiek vízfogyasztása megemelkedik. 

 

Vörös Dániel vezérigazgató 

Elmondja, hogy a kivitelezővel kötött szerződés a Klauzál utca, a Képző utca és a volt Kilián 

lakótelep tekintetében 2021. július végén, míg a Dózsa György utca tekintetében 2021. augusztus 

végén jár le. Mostanra megtörtént az altalaj konszolidációja, elkészültek az alépítményi munkák, 

és bizonyos szakaszokon az ideiglenes helyreállítások is, így csak a végleges helyreállítás van 

hátra. Köztudott, hogy a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. ágazatai közül korábban is az ivóvíz ágazat 

volt nyereséges, a szennyvíz ágazat mindig is veszteséges volt.  

A két ágazat összege hozza a Zrt. adózott eredményét. A szennyvíz ágazat azért költséges, mert 

sokkal nagyobb élőmunka ráfordítást igényel és nehezebb üzemeltetni, mint az ivóvízhálózatot. 

Hangsúlyozza, a COVID vírus miatt a tavalyi évben a szennyvízhálózaton dolgozó emberek fél 

kapacitással, két hetes váltásokban tudták ellátni feladataikat. A csökkentett munkaidő 

következtében a szennyvízágazaton a 23 milliós veszteségből 16 millió veszteséget okozott, hiszen 

a munkavállalók fizetésük 75 %-át akkor is megkapták, mikor nem dolgoztak. Szintén veszteséget 

okozott szennyvíz ágazatban, hogy a szennyvízhálózaton szükséges napi karbantartási munkálatok 

a munkavállalók egészsége védelmében elmaradtak, így több meghibásodás keletkezett. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján körülbelül 50 %-kal nőtt a 

vízfogyasztás, de sajnos az egész évben kis ideig tartó 150 %-os vízfogyasztás nem biztos, hogy 

kompenzálni fogja a veszteséget. Hangsúlyozza, megtették a gazdaságosság fenntartásához 

szükséges intézkedéseket. Megemlíti, hogy a veszteség a Zrt-nél pénzben, azaz a társaság cash-

flow-jában nem jelenik meg, a likviditási mutató 3,6 fölött van. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a veszteség részleges kompenzálására szolgál a 9 099 000 forint összgű ázsiós 

tőkeemelés, amelyet az Önkormányzat a tavalyi év végén egy rendkívüli kormánydöntés keretében 

kapott. Hangsúlyozza, a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. a magyarországi vízművek között 

kiemelkedő teljesítményt nyújt, hiszen a magyarországi vízszolgáltatók túlnyomó többsége 

masszívan és stabilan veszteséges, méghozzá olyan mértékben, hogy évente több milliárd forintnyi 

kompenzációt igényelnek azért, hogy szolgáltatni tudjanak. Kiemelkedő továbbá, hogy a Pápai 

Víz- és Csatornamű Zrt. az említett adatokat úgy éri el, hogy az utolsó vízdíjemelés 2012-ben volt. 

Megemlíti, hogy a társaságnak most volt először negatív eredménye, az is egy rendkívüli járvány 

sújtotta évben. Elmondja, ha a vízdíjemelés infláció követő lenne 15 %-os emelésre kellene 

számítani, mely esetben még nagyobb biztonságban tudna működni a társaság. Megjegyzi, kérdés 

lehetne a Képviselőtestület ülésén, hogy élni kívánnak-e a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

tekintetében a Magyar Államnak történő ingyenes vagyonátruházás lehetőségével, azonban erre 

nem készítettek indítványt tekintettel arra, hogy véleménye szerint a Zrt. jó kezekben van a 

körülbelül 61 %-os Pápa városi, a fennmaradó részben pedig környező kistelepülési tulajdonban. 

Hangsúlyozza, optimistán néznek a közeli és a közép-távoli jövőbe a Zrt. működését illetően. 
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Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás. 

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. tevékenységéről, 

működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

II. Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 

Előadó: Nagy Zsolt vezérigazgató 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Nagy Zsolt, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. vezérigazgatója. 

 

A beszámolót a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban. 

Nagy Zsolt vezérigazgató 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Kovács József önkormányzati képviselő 

Elmondja, kellően részletesnek és megfelelő pénzügyi alapra helyezettnek tartja a beszámolót, 

melyet elfogadásra javasol. Mint az intézményt rendszeresen látogató vendég, végigkísérte a mini-

hotel építkezését, melyet jól ütemezettnek tart, hiszen az első ütemben 14 szoba közül 7 szoba 

elkészült, melynek az átadása sajnálatos módon a vírus harmadik hullámára esett. Megkérdezi, a 

korlátozások átmeneti megszüntetése és a beinduló foglalások következtében, Nagy Zsolt 

vezérigazgató milyen jövőt lát a mini-hotelnek. Megkérdezi továbbá, hogy áll az uszoda és a 

termál-részleg közé tervezett szálloda építése. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Örömmel látja, hogy Kovács József önkormányzati képviselőtársa ilyen optimista, ugyanakkor 

megjegyzi, míg a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. likviditási gyorsrátája 3,6 addig a Pápai 

Termálvízhasznosító Zrt. esetében ez 0,44. Tudomása szerint, ha a likviditási gyorsráta 1 alatt van, 

a tulajdonostól azonnali beavatkozás szükséges. Hangsúlyozza, mindenki ismeri a körülményeket, 

de a veszteség összege mégis száz millió forint nagyságrendű, ezért megkérdezi Vezérigazgató Úr 

milyen intézkedésekre gondolt annak érdekében, hogy ezek a mutatók javuljanak. 

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Információi szerint a közeli városokban komoly fürdőberuházások, illetve kapacitásnövelés 

várható, ezért megkérdezi, hogy ez pápai viszonylatban ellensúlyozható-e, illetve tartható-e a 

fürdő pozíciója. Megkérdezi továbbá, mik azok az intézkedések, amik ezeket biztosíthatják. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

A tavalyi adatok ismeretében elmondja, hogy a tulajdonos intézkedett, a tulajdonostárstól várt 50 

millió forint megérkezéséig az Önkormányzat 60 millió forint tagi kölcsönt adott a szezonra való 

felkészülésre. Hozzáteszi, mikor a Képviselőtestület a 60 millió forint tagi kölcsön nyújtásáról 

döntött, akkor csak remélték, hogy június 1. napjával meg tud nyitni a fürdő, és tud vendéget 

fogadni, hiszen az akkori járványadatok nem voltak bíztatóak. Más városok kapacitásnövelését 

illetően elmondja, ha beruházásokkal kívánnak versenyezni az elsősorban tulajdonosi döntést 

igényel. Véleménye szerint lesz esély ilyenre. Tudomása szerint a környéken történő legnagyobb 

beruházás Győrben várható, ahol a tervek szerint 21-28 milliárd forintot költenek a helyi fürdőre, 

ugyanakkor a beruházásra szánt összeg jelentős része ahhoz szükséges, hogy a Duna áradásaitól 

való védelemre szolgáló gátépítéssel a biztonságot garantálni tudják. A pápai fürdő legnagyobb 

versenyelőnye a nagy strandterület, mely Győrhöz képest olyan előny, ami nem pótolható, ugyanis 

a strand területét nem tudják növelni. Ugyanakkor megemlíti a győri fürdő 2022-2023. évi 

nyitásáig a győri közönség köreiben a pápai fürdőnek a kínálatával, termékeivel olyan sikert 

kellene elérni, hogy a győri fürdő nyitását követően a lakosság továbbra is a pápai fürdőt válassza. 

Elmondja, hogy a veszprémi beruházás elsősorban uszoda, strand szempontból nem versenyképes. 

Véleménye szerint a pápai strandnak a veszprémi lakosság köréből jellemzően nem voltak 

vendégei, hiszen jó idő esetén jellemzően Csopakot, Alsóörsöt, Balatonfüredet és Balatonalmádit 

látogatják. Elmondja, 2015-2016 óta nem készült a fürdő vendégkörével kapcsolatos felmérés, 

ezért lehet, indokolt lenne egy egyhónapos felmérést készíteni arról, hogy a fürdő vendégei honnan 

érkeznek. Úgy gondolja, hogy a 2021. évben gyűjtött adatok nem lehetnek releváns adatok, a 

vírushelyzet következtében sokkal óvatosabbak az emberek. 

 

Nagy Zsolt vezérigazgató 

A mini-hotel kapcsán elmondja, a sajtóban és más fórumokon is igyekeztek közzétenni a mini-

hotel elkészült 7 szobájának tavalyi év október 23-i nyitását. A mini-hotel további 7 szobája az 

idei év tavaszán készült el, azonban megjegyzi, hogy a beruházással kapcsolatban figyelembe 

kellett venni azokat a határidőket és lehetőségeket is, melyeket a COVID-helyzet idézett elő. 

Példaként említi, hogy az október 23-i nyitást követően hamarosan be is kellett zárni, így a 

maradék 7 szobának az elkészítése sajnálatos módon nem volt sürgős. Elmondja, a tervek szerint 

a hotel kihasználtsága egy bevezető szakaszra tekint, azonban nem tudja megmondani, hogy ez a 

bevezető szakasz mennyi időt jelent. Véleménye szerint ez a normál 1-2 évnél hosszabb időt fog 

igénybe venni, hiszen az első év elment a COVID-helyzet miatt, így 3 év felfutási időszakkal 

tervez. A beruházás nettó 100 millió forint volt, melyet a gazdasági társaság egy korábbi 

önkormányzati telekvásárlás következtében önerőből valósított meg. A felfutás utáni üzleti tervet 

tekintve álláspontja szerint a beruházás összege akár 3 éven belül meg is térülhet, mely évi 30 

millió forintos árbevételt jelentene, ugyanakkor az első évben ez az összeg a 10 millió forint alatt 

is lehet, mivel májusig nagyon minimális üzleti turizmus vehette igénybe a hotel szolgáltatásait. 

Június hónapban 1-1,5 millió forint körül volt a hotel bevétele, július és augusztus hónapban 

előreláthatólag bőven 50 % fölötti lesz a kihasználtság. Úgy gondolja, hogy az érdeklődés jó, a 

visszajelzések pedig kellően pozitívak. Példaként említi, hogy a foglalási rendszert tekintve a 

Booking szállásfoglaló weboldallal is együttműködnek, ahol a vendégek értékelése 9 csillagot 

meghaladó. Hangsúlyozza, a vizionált tervek tarthatók, az adatok biztatók. A Gazdasági Bizottság 

ülésére hivatkozva elmondja, hogy a 200 millió forintos előkészületi munkákra való kormányzati 

támogatás, a turisztikai ügynökségen keresztül 2021. januárjában megérkezett, és megkezdődtek 

a pályáztatások. Kiemeli a tervezői pályáztatást, hiszen az összeghatár nyílt uniós közbeszerzési 

pályázatot von maga után. A pályázattétel határideje lejárt, a pályázatok megérkeztek, a kiértékelés 

pedig folyamatban van. Megjegyzi, a pályázó cégek nem könnyítették meg a helyzetet, hiszen 

akadt olyan pályázó, aki jogorvoslattal élt, illetve volt olyan, aki referenciái bemutatásával nem 

segítette az ügy gyorsaságának lefolyását. Reményei szerint egy-két héten belül megköthetik a 

tervezői szerződést, és ezt követően a tervező 200 napos határidő alatt, 50 napon belül koncepció 
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tervet készít, a koncepció terv elfogadását követően 75 napon belül engedélyes terveket készít, és 

további 75 napon belül elkészíti a kiviteli tervdokumentációt. A kiviteli tervdokumentáció 

elkészülését követően van lehetőség a kivitelezésre feltételes közbeszerzési pályázatot lefolytatni, 

ami alapján meg tudják becsülni a beruházás költségeit és megkezdődhet a beruházás fedezetének 

biztosítására irányuló forráskeresés, mely a tervek szerint 2022 elejére várható. Elmondja, hogy 

egyet ért Grőber Attila önkormányzati képviselő felvetésével, mely szerint a társaság tavalyi évi 

beszámolója alapján számított likviditási mutatója rossz képet mutatott, azonban 2021. évben 

folyamatos egyeztetések történtek a tulajdonosokkal a társaság gazdasági helyzetéről. Az 

egyeztetéseknek köszönhetően, ahogyan Polgármester Úr is említette, márciusban szükségessé 

vált egy beavatkozás, és az 50 millió forintra irányuló kérelmet is benyújtották, mely akár napokon 

vagy heteken belül megérkezhet. Elmondja, a jelenlegi likviditási mutató a tervek szerint alakul, a 

bankszámlán 30 millió forint összeg áll rendelkezésre, a vevői követelések összege körülbelül 20 

millió forint, kifizetetlen szállítói tartozás nincs. Megjegyzi, a pillanatnyi adatok alapján a 80 

millió forint folyószámlahitelt felhasználták, a 60 millió forintból 30 millió forint áll 

rendelkezésre, és további 20 millió forint beérkezését várják vevőiktől. Törekednek arra, hogy a 

80 millió forint folyószámlahitelt a korábbi évekhez hasonlóan a nyári szezonban 

visszagazdálkodják a bankszámlájukra. Véleménye szerint Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

kérdésére Polgármester Úr teljes mértékben válaszolt, azonban elmondja, ismert számára más 

települések fürdőfejlesztése, pontos információval azonban nem rendelkezik. Reméli, hogy a 

társaság hasonló forrásokhoz juthat, hiszen a fürdőben a Magyar Turisztikai Ügynökség 

megbízatásából készültek felmérések az esetleges beruházási pályázati lehetőségekre tekintettel.  

Példaként említi, a reggeli hírekben szerepelt, hogy a tervek szerint gyógyfürdők számára lesz 

fejlesztési lehetőség, mellyel kapcsolatban úgy gondolja, a Várkertfürdő jó eséllyel pályázhat. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a következő évi uniós költségvetési ciklusba a GINOP egyik prioritása a 

magyarországi termálfürdők rekonstrukciója, fejlesztése lesz egy indikatív lista alapján, így a 

pályázat 30 fürdő támogatására ad lehetőséget, köztük a Pápai Termálfürdő fejlesztésére. Reméli, 

hogy az Operatív Program előzetes egyeztetése, ami a brüsszeli döntéshozókkal való egyeztetést 

jelenti, sikerrel fog járni, és az említett pályázati lehetőségek meg fognak nyílni. Megjegyzi, hogy 

a jövőben szembenézhetnek egy olyan kihívással, hogy az Önkormányzat a fürdő számára, vagy 

a fürdő, tőkeemelés után ingatlant vásároljon, tekintettel arra, hogy a fürdővel közvetlenül 

szomszédos terület tulajdonosa eladási szándékát fejezte ki az Önkormányzathoz érkezett 

ajánlatában, mely a későbbiekben az Önkormányzat övezeti besorolása szerint a termálfürdő 

potenciális bővítésének céljait szolgálná. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. tevékenységéről, 

működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

III. MÉKI-R Kft. 

Előadó: Egyed Tamás ügyvezető 
 

A napirend tárgyalásánál jelen van Egyed Tamás a MÉKI-R Kft. ügyvezetője. 

 

A beszámolót a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Egyed Tamás ügyvezető 

Nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a MÉKI-R Kft. tevékenységéről, működéséről és 

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

IV. KÖZSZOLG Nonprofit Kft. 

Előadó: Bordás Ferenc ügyvezető 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Bordás Ferenc, a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője, és 

Mészáros Csaba volt ügyvezető, aki a társaság 2020. évi gazdálkodásáért felelt. 

 

A beszámolót a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás 

mellett elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

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

 

Süle Zsolt önkormányzati képviselő 

Elmondja, a beszámoló tartalmazza, hogy a nem veszélyes hulladéklerakó végleges rekultivációját 

meg kellene oldani 2024 közepéig, azonban a beruházáshoz pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre. 

Megkérdezi, hogy a hiány befolyásolja-e a Kft. működését, pénzügyi helyzetét. Megkérdezi 

továbbá, hogy a beruházás elhalasztható-e, vagy annak megvalósításához tervezett-e pályázati 

forrás bevonása. 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő 

Elmondja, komoly fejtörést okozott számára az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium, az 

Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a társulás közötti kapcsolatok feltárása. A 

társulás elnökének év elejei beszámolója tartalmazta, hogy a pápai hulladékot nem a 

királyszentistváni telepre szállítják, ezért megkérdezi, hogy hová szállítják, és ez jelent-e 

többletköltséget a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. számára. Megkérdezi továbbá, hogy mit tartalmaz 

az emlékezete szerinti 79 millió forint összegű közreműködési szolgáltatási díj, amit a 

KÖZSZOLG Nonprofit Kft. fizet, továbbá mit tartalmaz a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. által 

kiszámlázott közreműködési díj. Elmondja, hogy Süle Zsolt önkormányzati képviselő által említett 

rekultivációs folyamatot 2024. június 30-ig kell lezárni, melynek a becsült költsége 240-250 millió 

forint, azonban az erre elkülönített céltartalék összege jelenleg 24 millió forint. Megjegyzi, ha 

ilyen ütemben halad a céltartalék-képzés 2024. június 30-ig közel 150 millió forint hiány lesz a 
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folyamat befejezéséhez. Elmondja, a beszámoló 10. oldalán található egy 2014. júniusi dátum, 

ezért megkérdezi, hogy az egy elírás vagy a rekultivációs folyamat I. ütemének időpontja.  

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 

Önkormányzati Társulást 158 település részvételével alapították. Minden településnek tartoznia 

kell egy társuláshoz, melybe az Önkormányzat utólagosan lépett be, ezért van az, hogy a pápai 

járás többi települése nem a pápai gyűjtőkörzethez, hanem az ajkai, győri gyűjtőkörzetbe tartozik. 

Pápa gyűjtőkörzetéhez csak Bakonykoppány és Bakonyszücs települések tartoznak, amelyek 

előtte nem voltak tagok egyetlen társulásban sem, ezért egy kis területen belül 3 szolgáltató is 

működik. Véleménye szerint ez önmagában ésszerűtlen, hiszen ha Pápán és Ajkán is található 

válogató-átrakó állomás, érdemesebb lenne az adott településekhez legközelebb található 

átrakóhoz allokálni a keletkező hulladékot. Álláspontja szerint értelmetlen például, ha Gecséről 

Ajkára, Nemesszalókról pedig Győrbe szállíttatják a hulladékot. A 158 település 6 gyűjtőkörzethez 

tartozik, melyből lakosságarányosan a legnagyobb részt 33 %-kal a veszprémi gyűjtőkörzet 

képviseli, Pápa 11 %-kal, a többit Ajka, Tapolca, Balatonfüred, Balatonalmádi képviseli. 

Elmondja, ez volt az a társulás, mely ISPA pályázatot nyert. Az ISPA környezetvédelmi célokra 

az Európai Unióhoz való előcsatlakozási alap volt 2003-2004-ben.  

A Társulás ennek keretében próbált egy hulladékkezelő rendszert létrehozni, ezért megvásárolta a 

Csiga-hegyet, azonban a beruházás nem valósult meg. A hulladékkezelő rendszer új helyszíneként 

a Királyszentistván külterületén található vegyipari tevékenység eredményeképp visszamaradt 

zagytározó területét jelölték ki, ahol úgy tűnt az említett területen hulladéklerakó létesítése 

rekultivációnak felel meg. A műszaki átadás-átvétel során a lerakó leégett, és bizonytalan volt, 

hogy ki viseli majd a helyreállítás költségeit. Elmondja, a társulás a hulladékkezelő működtetésére 

közbeszerzéssel választott gazdasági társaságot, ez lett az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. A Kft-t lakosságarányosan a gyűjtőkörzetekhez tartozó 6 cég alapította, tehát a 

pápai KÖZSZOLG Nonprofit Kft., az Avar Ajka Nonprofit Kft, a tapolcai közszolg stb. 

Hangsúlyozza, mikor Társulási Tanácsként az ÉBH-val szerződést köt a város, akkor 

tulajdonképpen a másik oldalról a saját tulajdonában lévő cég közvetett tulajdonában lévő céggel 

köt szerződést, így működtetve egy olyan rendszert, ahol a befizetett hulladékkezelési lakossági 

díjak az egész rendszer működtetési költségeit nem fedezi. A működtetési problémákon túl zavart 

okoz, hogy az amortizációs költségekből nem keletkezik olyan alap, mely hozzájárul egy 

önfenntartó hulladéklerakó rendszer kialakulásához. Királyszentistvánon a bűzhatás miatt az 

önkormányzati választások környékén tüntetések voltak, továbbá több tűzeset is történt, mely 

miatt kritikus állapotok alakultak ki, ezért a hulladék egy részét Inotán rakják le. Nehezíti a 

rendszer működtetését, hogy a szelektíven összegyűjtött hulladékoknak nincsen másodlagos piaca. 

Úgy gondolja, hogy a mai állapotban a jelenlegi rendszer hosszútávon nem tud fennmaradni. A 

rendszerek vizsgálata során készített tervek szerint egy koncesszióba egy koncesszor fogja kézbe 

venni az egész hulladék-szolgáltatást. A jelenleg működő rendszerek nem feltétlenül 

kompatibilisek egymással, hiszen nem azonos logika alapján gyűjtenek, ártalmatlanítanak, és nem 

azonos műszaki tartalmú létesítményeket használnak. Példaként említi a győri rendszert, ahol 

chippel ellátva a szemét tényleges súlya alapján számláznak, valamint a pápait, ahol egy 

hozzávetőleges mennyiséget kell kifizetni. A hulladékgazdálkodási rendszer súlyosan 

forráshiányos, álláspontja szerint 2024-re nem lesz az országban olyan település ahol a szükséges 

összeg rendelkezésre fog állni. Véleményében hangsúlyozza, hogy a helyzet megoldásához 

kormányzati beavatkozás szükséges. Pápai viszonylatban a rezsicsökkentés miatt szerencsétlenül 

alakultak az árak, hiszen a kormánydöntés értelmében egy meghatározott időpontban lévő ár 10 

%-áig lehetett emelni, mely a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. esetében nem az új rendszer 

működtetésének magasabb költségei miatt végrehajtott emelés ára volt. Megemlíti, hogy sok 

korábbi döntésből sok nehézség keletkezett, és a pályázati kötelezettségek miatt rossz módszerrel 

működtetett rendszerelemek sokasága okozza a jelenlegi helyzetet. A rossz módszerrel 



34 

működtetett rendszerek közül példaként említi a pápai válogatót, mely nagyon magas költséggel 

tud működni, Som településsel ellenben, ahol töredék áron működő, teljesen automatizált válogató 

található. 

 

Bordás Ferenc ügyvezető 

Válaszában elmondja, a céltartalék képzésével kapcsolatos 2014. júniusi dátum elírás, melyet 

javítani fognak. A céltartalék képzést 2012-ben kezdték el, mely jelenleg a mérlegben 181 millió 

forintot mutat, de tulajdonképpen az évente megképzett 24 millió forint technikai összeg. 

Megjegyzi, mivel a közreműködési díj a működési költségeket fedezi, és a rekultivációra külön 

tartalékot nem tudnak képezni, pályázati forrásokat keresnek. Tájékoztatásul elmondja, hogy a 

KÖZSZOLG Nonprofit Kft. az ÉBH Nonprofit Kft. közszolgáltató közreműködőjeként vesz részt 

a közszolgáltatásban, ezért közreműködői díjra jogosult. Az ÉBH Nonprofit Kft. pedig az NHKV 

Zrt-től szolgáltatási díjra jogosult, mely az ÉBH Nonprofit Kft. működési költségeit fedezi. A 

közreműködő és a közszolgáltató között negyedéves elszámolás van, melyet nyomott áron, 2017-

es költségszinten állapítottak meg, ezért évente a közreműködő és a közszolgáltató Korm. 

rendeletben meghatározottak szerint díjkülönbözeti kérelmet nyújthat be. A 2019. évre vonatkozó 

elszámolás 2020. decemberéig tolódott, ezért szerepel a 80 millió forint díjkülönbözet a 

beszámolóban. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, hogy a társaság nem a szabad piacon dolgozik, nonprofit gazdasági társaság, mely 

ellátja azt a feladatot, amit a közreműködési szerződésében vállalt, amelyért díjazást kap. A 

Képviselőtestület arról tud véleményt mondani, hogy a társaság ügyvezetése és munkatársai ilyen 

feltételek között hogyan végezték a munkájukat vagy szükségesnek látják-e a beavatkozást. 

Álláspontjában kifejti, hogy nem javasol beavatkozást, mert azonos helyzetben van valamennyi 

szolgáltató. Példaként említi, mikor tőkeemelésre jelentkezik az ÉBH Kft. az önkormányzatra eső 

11 %-ot befizethetik, azonban nincs garantálva, hogy a további 5 önkormányzat is befizeti. 

Elmondja, nem szeretnék a rekultivációt megakadályozni vagy bármilyen pályázatot 

ellehetetleníteni, de ebben az esetben a többi önkormányzat intézkedésére tekintettel kell eljárni. 

 

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

 

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

 

Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. tevékenységéről, működéséről 

és gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

12. Vegyes ügyek 

a) Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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A Képviselőtestület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

96/2021. (VI.30.) önkormányzati határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 30/2021. 

(II.18.) határozat, a 42/2021. (III.31.) határozat, a 60/2021. (V.10.) 

határozat és a 61/2021. (V.13.) határozat végrehajtására adott 

jelentést elfogadja. 

 

 

Grőber Attila önkormányzati képviselő a képviselőtestület üléséről távozott. Jelen van 13 fő. 

 

 

b) Pápai Városi Óvodák Alapító okiratának módosítása 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Horváthné Végh Judit a Pápai Városi Óvodák 

intézményvezető-helyettese és Hoffmann Szilvia mb. gazdasági vezető. 

 

A beszámolót a Humánerőforrás Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

97/2021. (VI.30.) önkormányzati határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai 

Városi Óvodák A01/210-15/2021. számú módosító okiratát, 

valamint A01/210-16/2021. számú módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát - melyek az előterjesztés 

mellékletét képezik - jóváhagyja. 
 

A Képviselőtestület döntése 2021. szeptember 1. napjától lép 

hatályba. 
 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 
 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosító 

okirat aláírására. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési 

osztályvezető 
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2. A Képviselőtestület utasítja a Pápai Városi Óvodák 

intézményvezetőjét, hogy az alapító okirat alapján a Szervezeti és 

Működési Szabályzat szükséges módosítását végezze el, és az 

egységes szerkezetű szabályzatot terjessze Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottsága elé jóváhagyásra. 
 

Határidő: benyújtásra: 2021. szeptember 15. 

 jóváhagyásra: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Csákvári Judit intézményvezető 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elnöke 

 

c) Tájékoztató a Pápa Plusz önkormányzati ösztönző rendszerről 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 

tartózkodás mellett elfogadta a Pápa Plusz önkormányzati ösztönző 

rendszerről szóló tájékoztatót. 

 

 

d) Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről 

 

A beszámolót a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Felhívja a képviselők figyelmét, hogy az Önkormányzat nem csak értékesít, vásárol is, hozzáteszi 

jelen pillanatban többért, mint amennyiért értékesített. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 

tartózkodás mellett elfogadta az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

értékesítéséről szóló tájékoztatót. 

 

e) Tájékoztató a civil szervezetek részére szívességi lakáshasználat jogcímén 

átadott ingatlanok használatáról 

 

A beszámolót a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, az Önkormányzat még nem kért ilyen jellegű átfogó tájékoztatót az érintett civil 

szervezetekről, de úgy gondolja illő elszámolni azzal, amit a köztől kapnak, és megköszöni a 

tájékoztatást azoknak, akik gondosan, részletesen elvégezték a feladatot. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta a civil szervezetek részére szívességi lakáshasználat 

jogcímén átadott ingatlanok használatáról szóló tájékoztatót. 

 

 

f) Polgármester szabadság-ütemezésének jóváhagyása 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

98/2021. (VI.30.) önkormányzati határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 

bekezdése alapján dr. Áldozó Tamás polgármester 2021. évi 62 nap 

szabadságának ütemezését a mellékletben foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert és a jegyzőt az ezzel 

kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

 

 

g) Tájékoztató az Integrált Jogalkotási Rendszer bevezetéséről 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi dr. Nagy Krisztina jegyzőt, kívánja-e röviden összefoglalni a tájékoztatóban 

foglaltakat. 

 

Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Nem kívánja összefoglalni, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
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Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását a tájékoztatóban foglaltakról. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta az Integrált Jogalkotási Rendszer bevezetéséről 

szóló tájékoztatót. 

 

h) A helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosításához szükséges előzetes 

döntés 

 

A beszámolót a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

99/2021. (VI.30.) önkormányzati határozat 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja 

Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2019. (IX.26.) 

önkormányzati rendelet módosítását, kiegészítését a lakás, 

üdülő önálló rendeltetési egysége után meghatározott számú 

személygépkocsi elhelyezésével összefüggésben, figyelemmel 

az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 42. § (2a) 

bekezdésével összhangban. 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az egyes 

tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. 

(I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását 

és környezeti értékelés készítését Pápa Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 14/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 

gépjármű elhelyezési kötelezettségre vonatkozó rendelkezéssel 

történő kiegészítésével kapcsolatban nem tartja indokoltnak. 

 

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt és a városi főépítészt a 

határozat végrehajtásával kapcsolatban szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

Mezei László városi főépítész 
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i) Hozzájárulás a TOP -1.1.1-16-VE1-2017-00003 és a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-

00002 projektek eredményes lebonyolítása érdekében fás szárú növények 

kivágásához 

 

A beszámolót a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Elmondja, dr. Nagy Krisztina jegyző a Gazdasági Bizottság ülésén is elmondta, a hatáskör a 

Képviselőtestületé, nem ruházta át egyik szervére sem. A Szabó Dezső utca és a körforgalom 

megépítésével, illetve a külső-várkerti projekt végrehajtásával kapcsolatos beavatkozást jelent. 

 

Megkérdezi, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

A Képviselőtestület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

100/2021. (VI.30.) önkormányzati határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A §. (1) bekezdés b) 

pontja, valamint a 46. § (1) bekezdése alapján hozzájárul a TOP-

1.1.1-16-VE1-2017-00003 Iparterületek fejlesztése a pápai 

Felsővárosban és a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002 

Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felső-városig elnevezésű 

projektek eredményes lebonyolítása érdekében a beavatkozási 

helyszíneken 87 db fás szárú növény kivágásához. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

intézkedések, jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: folyamatos, a projekthez igazodóan 

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető 

 

 

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Megköszöni képviselőtársai munkáját, és elmondja, hogy a következő képviselőtestületi ülés 

tervezett időpontja 2021. augusztus vége vagy szeptember eleje. Kellemes pihenést kíván 

mindenkinek, az előválasztáshoz sok erőt. 

 

Ezt követően a Képviselőtestület nyilvános ülését 17 óra 26 perckor bezárja.  

 

K. m. f. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Dr. Nagy Krisztina 

 polgármester jegyző 


